
Kandidatuppsats 
Organisering och ledning av arbete och välfärd 180 hp

Kvinnor i byggbranschen

Några kvinnors upplevelser kring kränkande
särbehandling med koppling till upplevda möjligheter till
kompetensutveckling

Arbetsvetenskap (61-90) 30 hp

Halmstad 2018-06-11

Daniel Lindell och Wictor Stridh



Högskolan i Halmstad  
Akademin för hälsa och välfärd  
Organisering och ledning av arbete och välfärd 180 hp  
Arbetsvetenskap (61-90), 30 hp  
Examensarbete i par, 15 hp

Kvinnor i byggbranschen
Några kvinnors upplevelser kring kränkande särbehandling med koppling till upplevda möjligheter 

till kompetensutveckling

Författare: Daniel Lindell, Wictor Stridh  
Handledare: Linette Törnqvist 

Examinator: Mats Holmquist 
2018-06-11



Förord 

Examensprocessen har varit en lärorik upplevelse som givit oss ovärderliga erfarenheter som vi 
kommer bära med oss i resten av livet. Vi har haft privilegiet att få undersöka ett intressant ämne 
som givit oss en djupare förståelse kring diverse könsrelaterade problem som kan uppstå. Examens-
processen har varit påfrestande men vi har tillsammans stöttat varandra och kämpat för att samman-
ställa ett examensarbete som vi kan vara stolta över! 

Vi vill rikta ett tack till de intervjupersoner som ställt upp i vår undersökning! Utan er medverkan 
och de utförliga svar ni givit oss så hade detta examensarbete aldrig blivit en verklighet. Vi vill även 
rikta ett tack till organisationen där undersökningen ägde rum. Utan intervjupersonernas och organi-
sationens medverkan så hade vi inte kunnat sammanställa examensarbetet eller kunnat komma fram 
till de slutsatser som vi gjorde.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett tack till våra familjer, partners och vänner som stöttat oss under 
hela studietiden och nu slutligen detta examensarbete. Ni har alla varit ett stort stöd och för det har 
ni vår eviga tacksamhet! 

Stort tack! 

Daniel Lindell & Wictor Stridh



Sammanfattning 

Studien undersöker hur upplevelser av särbehandling kan inverka på kvinnors möjlighet till kompe-
tensutveckling inom en organisation i byggbranschen. Detta har genomförts genom att intervjua 
kvinnliga medarbetare inom byggbranschen för att få deras syn och erfarenheter kring bland annat 
kränkande särbehandling, kompetensutveckling och karriärutveckling. Resultatet tyder på att kvin-
norna inte upplevde någon kränkande särbehandling vid studiens genomförande men de beskrev 
ändå händelser som skulle kunna tolkas som kränkande särbehandling. Resultatet pekade inte heller 
på någon koppling mellan kränkande särbehandling och upplevda möjligheter till kompetensutveck-
ling inom organisationen. Istället visade resultatet på att det fanns en stor avsaknad av kvinnliga 
förebilder inom byggbranschen och att tillkomsten av fler kvinnliga förebilder skulle kunna leda till 
att kvinnors intresse för byggbranschen skulle kunna öka och således bidra till att branschen uppnår 
en jämnare könsfördelning.  

Nyckelord: Byggbranschen, kränkande särbehandling, kompetensutveckling, kvinnliga före-
bilder, karriärutveckling 



Abstract 

The study examines how experiences of discrimination can affect women's ability to develop skills 
in an organization in the construction industry. This has been done by interviewing female 
employees in the construction industry to gain their views and experiences regarding discrimina-
tion, skills development and career development. The result indicates that women did not experi-
ence any abusive treatment at the time of the study, but they still described events that could be in-
terpreted as discrimination. The result also did not point to any link between  discrimination and 
perceived opportunities for competence development within the organization. Instead, the results 
showed that there was a large lack of female role models in the construction industry and that the 
advent of more female role models could lead to increased women's interest in the construction in-
dustry, thus contributing to the industry achieving a more even gender distribution. 

Keywords: Construction, discrimination, competence, female role models, career development 
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1 Bakgrund 

Byggbranschen har sedan dess uppbyggnad varit en mansdominerad bransch som präglats av 
machokultur och tufft arbetsklimat. Flertalet studier och undersökningar vittnar om de problem gäl-
lande jämställdhet som byggbranschen lider utav. Bland annat lyfte Arditi, Gluch & Holmdahl 
(2013) i sin studie fram att kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland chefsroller där andelen 
kvinnor var så låg som endast 5%. Studien visade på fördomar om att kvinnor inte var kompetenta 
nog för byggbranschen inte var riktat endast mot kvinnliga hantverkare utan även mot kvinnliga 
chefer. Författarna belyste även barriärer för kvinnor i form av utbredd diskriminering mot kvinnor, 
ovårdat språk, sexuella trakasserier och hårt arbetsklimat.  

Powell & JC Sang (2015) utförde sin studie i bygg-och ingenjörssektorn i England för att undersöka 
behandlingen av kvinnor inom dessa sektorer. Studien visade att trots flertalet lagar och initiativ så 
fortsatte branschen vara en av de mest mansdominerade branscherna. Det är svårt att undgå att se 
likheter med de initiativ som tagits för jämställdhet i Sverige. Powell & JC Sang (2015) lyfte även 
fram att de kvinnor som arbetade inom branschen stod inför kulturella och strukturella barriärer 
såsom trakasserier, diskriminering, begränsade möjligheter till nätverkande samt långa och oflexibla 
arbetsdagar som ofta resulterar i sämre karriärmöjligheter och ökad stress för kvinnor. 

Med dessa undersökningar som grund samt en viss förförståelse kring hur upplevelsen kan vara 
inom en mansdominerad bransch väcktes intresset för att göra en undersökning på området kring 
kvinnors upplevelse inom byggbranschen. Problemområdet är hur eller om det ens på något sätt in-
fluerar kvinnor att arbeta i en bransch dominerad av män samt på vilket sätt det isåfall kan uttrycka 
sig. Vi går in i forskningen med en idé om att jämställdhetsarbete är något som i princip alla organi-
sationer arbetar väldigt mycket med och har förhoppningar om att även detta ska visa sig i organisa-
tionen vi väljer att göra undersökningen hos. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bekräfta eller falsifiera utifall det förekommer någon form av särbehand-
ling gentemot kvinnor i en organisation i byggbranschen och vilka konsekvenser det isåfall kan få 
gällande kvinnors kompetensutveckling.  

1.2 Frågeställningar 

- Hur upplever kvinnor att den vertikala segregationen påverkar deras karriärutveckling? 
- På vilket sätt upplever kvinnor behöva anpassa sig för att passa in i sin yrkesroll i byggbranschen? 
- Hur upplever kvinnor sina möjligheter till kompetensutvecklingen inom organisationen? 
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2 Teori 
I följande kapitel redovisas de teorier som har använts vid studiens genomförande samt tidigare 
forskning inom området. 

2.1 Genussystem 

Hirdman (1988) förklarar att med hjälp av definitionen genussystem försöker forskare understryka 
det problematiska kring genus, det ska förstås som en dynamisk struktur där människors förförståel-
se ger upphov till olika mönster och regelbundenhet. Genussystemet har gett oss en ordningsstruk-
tur av kön som ligger till grunden för de politiska, ekonomiska och sociala ordningarna vi anpassar 
oss efter idag. Det finns framförallt två “principer” eller “logiker” som hjälper individer att prata 
om den mönsterstruktur som genussystemet innebär: 
“Den ena logiken är just dikotomin, dvs. isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blan-
das” (Hirdman, 1988; 52). 
“Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, där-
med utgör de normen för det normala och det allmängiltiga” (Hirdman, 1988; 52). 
Hirdman (1988) menar att det som ställer till så mycket inom kvinnoforskning är logiken att ett så-
dant generellt förtryck måste ha en generell förklaring. Just denna logik gör att kvinnoforskning 
konstant måste värja sig mot två ovetenskapliga förklaringar, den första är det banala, urgamla näm-
ligen våra biologiska föreställningar och den andra den konspiratoriska där mannen anses som upp-
hov till det onda och förtrycket mot kvinnan. 
  
Connell & Pearse (2015) har utfört forskning kring genusrelationer för att se hur de skapas och åter-
skapas av människors vardag, deras ståndpunkt är att om individen inte skapar könskategorier 
kommer de heller inte existera. Människan skapar sitt eget genus och är fri att skapa det på vilket 
sätt individen vill, men strukturerna inom samhällsteorin är djupt rotade och extremt svåra att helt 
förbise. 
Även Elvin-Nowak & Thomsson (2003) understryker att genussystemet är ett utbrett begrepp som 
dyker upp i alla möjliga forskningssammanhang, systemet bygger på att man rangordnar människor 
i samhället efter vilket kön de har. Självklart betyder det här inte att alla går omkring och ser ned på 
kvinnan eller anser att män är bättre på något sätt men forskarna påpekar att i allt större utsträck-
ning kommer män förväntas vara viktigare. 
  
Alvesson & Due Billing (2011) beskriver kvinnors arbetsuppgifter på arbetsmarknaden är än idag i 
stor utsträckning kopplat till de uppgifter som utförs i hemmet, vård, städning och uppfostran till 
exempel vilket lägger grunden för genussystemet. Kvinnor arbetar ofta i större utsträckning inom 
vården eller omsorgen samtidigt som män tyr sig till tekniska eller industriella arbeten som än idag 
skapar en könsstämpling av olika arbeten. 
Esaiasson (2003) förklarar fenomenet kring arbetsmarknadens uppdelning eller arbetsuppgifternas 
fördelning som en funktionell arbetsdelning mellan män och kvinnor. För att hålla kvinnor undan 
“männens områden” bevaras en könsmaktsordning och underordningen av kvinnor upprätthålls ge-
nom att de koncentreras till vissa uppgifter, tankegången kring detta har skapat teorier om genussy-
stem. 
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2.2 Patriarkatsteorin 

Orden man och kvinna bör inte nödvändigtvis representera en given verklighet utan uppfattningen 
kring språket blir ofta en spegelbild som behöver sättas i relation till den situation eller kontext som 
stödjer ståndpunkten. Personer handlar utifrån specifika föreställningar som relateras till könsper-
spektivet och anses sanna, före eller oberoende av helheten finns det sällan självständiga sanningar. 
Manligt och kvinnligt är två värdeord som aldrig kan bli neutrala för någon enskild individ utan ger 
människor ett sätt att identifiera subjektet och hantera dess olika rättigheter eller karaktärsdrag, det-
ta skapar hos människan en föreställning om generaliserbarhet som egentligen blir en falsk före-
ställning. Eftersom innebörden objektivt sett blir väldigt flyktig och kan förändras från ena stunden 
till nästa beroende på tidigare erfarenheter (Alvesson & Due Billing, 2011; 62-64). 
Människan projicerar idag ett könsperspektiv på individen i sig och agerar efter detta antagande, 
kategorierna man och kvinna blir då vilseledande eftersom det i många situationer kan betraktas 
som irrelevant att klassificera en person i dessa fack. (Alvesson & Due Billing, 2011; 25). 
“Genusforskningens viktigaste uppgift är därför att bekämpa den brist på sensitivitet och den 
könsmässiga slagsidan som ofta finns inneboende i akademiska och vardagliga tankar och prakti-
ker som gör anspråk på att vara könsneutrala” (Alvesson & Due Billing, 2011;27). 
Alvesson & Due Billing (2011) riktar kritik kring just ovanstående då många forskare väldigt lätt 
överbetonar könsperspektivet och ger därför en sned bild av det hela för att sedan utgå från att pat-
riarkatet ligger bakom allt möjligt elände i dagens samhälle. Detta skapar en könsöverkänslighet 
och bidrar till ett tunnelseende som väldigt ofta gör könet till den avgörande faktorn i försök att 
skapa total förståelse. 
  
Millett (1970) lanserar patriarkatsteorin och presenterar genom detta ett helt nytt begrepp inom den 
politiska teorin, patriarkatet har därefter blivit en grundsten i det moderna feministiska tänkandet. 
Hon anser att patriarkatet finns överallt i en politisk karaktär och alla moderna samhällen är upp-
byggt på ett förhållande mellan könen som baseras på makt. Männens dominans över kvinnan ge-
nomsyrar alla delar av samhället och maktförhållandet har blivit så pass naturligt att det nu är osyn-
ligt, skolgången, litteratur samt religion lär oss från barnsben om kvinnors underordnande och har 
lägre värde än män, vi blir alla därför inskolade i patriarkatets ideologi. 
På grund av den osynliga maktordningen blir följden för många kvinnor att de accepterar tanken på 
sin underlägsenhet och ger hädan för patriarkatet, den yttersta kontrollen av patriarkatet är upple-
velsen där kvinnan är en sexuell varelse som hålls nere med våld eller hot om våld (Gemzöe, 2002; 
46-47). 
“Vilket beror på att vårt samhälle, precis som alla andra kulturer historien igenom, är ett patriar-
kat. Att så är fallet blir uppenbart redan av det faktum att militären, industrin, tekniken, universite-
ten, vetenskapen, de politiska maktpositionerna, finansväsendet - kort sagt varenda maktposition i 
samhället - ligger helt i männens händer.” (Millett, 2012; 33-34). 
Patriarkatet som institution har blivit en social konstant som djupt genomsyrar hela samhället i stort 
och det patriarkala styret bygger på två principer där mannen är överordnad kvinnan och äldre män 
över de yngre männen. Kvinnor har genom demokratin kunnat inneha olika roller inom politiken 
men där kan det endast talas om en symbolisk representation eftersom det funnits så få (Millett, 
2012; 34). 
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2.3 Humanistiskt perspektiv på kompetensutveckling 

Kompetensutveckling beskrivs enligt Ellström (1992) som ett perspektiv där vikten läggs på ett 
psykologiskt samt utvecklingsinriktat perspektiv där utbildningar eller utveckling inte ska ses som i 
första hand en kostnad, utan istället som en investering i de mänskliga resurserna inom organisatio-
nen. Synsättet innebär en stark betoning på organisationsmedlemmarnas behov av delaktighet, 
självförverkligande och gemenskap, där det bör skapas en integration mellan alla delsystem för att 
främja organisationens kultur. 
En förutsättning för att uppnå högre effektivitet betonas genom betydelsen av en väl fungerande 
kommunikation, samförstånd, öppenhet, flexibilitet och vilja till problemlösning inom personalen. 
Kompetensutveckling skall ses som en integrerad del av verksamheten och planer för utbildning 
eller andra insatser planeras genom informella processer. Samspelet mellan organisation och individ 
blir extremt viktigt och nödvändigt blir en ömsesidig anpassning mellan de båda för att uppnå en 
långsiktig effektivitet. Detta perspektiv ställer högre krav på organisationen att kunna bidra till en 
ökad effektivitet genom att utveckla eller anpassa sina inre förmågor, oftast i form av medarbetare, 
snarare än att kunna anpassa sig till de yttre svängningar som sker på arbetsmarknaden (Nilsson, 
Wallo, Rönnqvist, Davidson, 2011; 92). 

2.4 Hinder för kompetensutveckling 

Organisationens mål ska utgöra en utgångspunkt i utformningen av handlingsplaner och mäts ge-
nom att värdera handlingens effekter eller konsekvenser. Forskare menar att detta är en problema-
tisk utgångspunkt då det krävs en förening på individnivå och organisatorisk nivå som ska samman-
föra de olika parternas mål. Det forskare här har funnit är att målen ofta är inkonsekventa eller vagt 
formulerade, mål förändras samt omtolkas ofta efter att en handling utförts vilket ofta leder till frå-
getecken till målens funktion i samband med lärande (Ellström, 1992; 79). Även Sandberg & Tar-
gama (2014) förklarar ett negativt samband mellan individens kompetensutveckling till skillnad 
från organisationens mål i sig och hur ett effektivt arbete kring detta kan uppnås. 

Granberg (2014) förklarar baksidan med det som blivit kompetensutvecklingens slagord i form av 
medansvar, delaktighet och delegering. Han menar att genom de deviserna kan organisationen bidra 
till ökad belastning på individer eftersom det medför att allt fler dras in i olika frågor som kräver 
engagemang och kunnande. Plattare organisationer skapar ett ökat tryck på cheferna ofta genom 
minskade resurser eller liknande, detta gör att chefer tyr sig bort från chefskapet. 

Sandberg & Targama (2014) beskriver även att klara och tydliga mål blir inte tillräckligt för att in-
divider ska handla effektivt efter dem, det krävs att människor accepterar och känner ett engage-
mang för att uppfylla dem. Alltför tydliga mål med stark enighet kan dock få motsatt effekt ef-
tersom organisationen inte får utrymme att kritiskt reflektera eller pröva målen ifall de är realistiska 
eller relevanta. 
Arbetsuppgifternas komplexitet kan i sig bli ett problem när det handlar om att skapa kompetensut-
veckling, utformningen av arbetsuppgifterna blir extremt viktig där ett alltför invecklat arbete kan 
försämra prestation och skapa stress. En hög känsla av kontroll i arbetet kopplat till lagom kom-
plexa uppgifter samt en tilltro i att medarbetarnas förmågor är tillräckligt stora kan främja kompe-
tensutveckling, det är dock även viktigt att uppgiften är något av en utmaning i sig för individen 
(Ellström, 1996; 70-71). 
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Nilsson (2011) beskriver hur organisationen måste ta hänsyn till medarbetarnas engagemang och 
lust att lära sig för att skapa rätt förutsättningar till kompetensutveckling. Organisationen kan skapa 
enormt goda möjligheter till utveckling men är inte individen motiverad eller engagerad blir denne 
inte heller mottaglig för någon utveckling. Därför behövs det individuella utbildningsaktiviteter 
som hänger samman med deras förhållningssätt och attityd till lärande. 

Något som forskare också menar på är att vi hela tiden får erfarenheter genom att endast interagera 
med vår omgivning, men detta innebär nödvändigtvis inte att vi lär oss av dessa erfarenheter. Ska 
individer kunna lära sig av sina erfarenheter förutsätter det att vi har kunskaper som hjälper oss att 
tolka och identifiera den information som erfarenheten skulle ge oss. En slutsats kring detta är att 
erfarenhetslärandet inte kan ske på eget initiativ utan måste stödjas genom olika former av planerad 
utbildning, de bör innehålla information kring observation och tolkning av olika handlingars effek-
ter eller konsekvenser. Organisationer bör även skapa tillfällen där medarbetare kan skapa erfaren-
hetsutbyte och reflektera över det dagliga arbetet (Ellström, 1996; 74-75). 
Ett annat hinder kring kompetensutveckling beskriver Sandberg & Targama (2014) skulle kunna 
vara en ledning som inte är uppmärksam på sina medarbetare eller lyssnar på deras önskemål kring 
sin egen kompetensutveckling. Ledare ska aldrig ställa sig utanför utvecklingsprocessen utan bör 
vara högst delaktig i den, genom ärlig och öppen dialog. Traditionell rolluppfattning är ett stort pro-
blem i detta men medarbetare bör kunna ifrågasätta samt vara med och påverka.  
Vilken strategi ledningen än har valt för att skapa utveckling så blir deras engagemang en stor bi-
dragande faktor till ett lyckat arbete, de bör finnas där för att kunna stödja arbetet, ställa krav på 
förändring samt att bidra till att utvecklingsarbetet prioriteras. 

Nilsson (1996) beskriver hur forskning pekar på att utbildningssatsningar ofta ger effekter på indi-
vidnivå snarare än på verksamhetsnivå. Avsikten med utbildningar är självklart att individen ska 
erhålla sig kunskap och tekniker för att på bästa sätt utföra uppgiften med ökad effektivitet i utfö-
randet, det bör vara ett instrument för att införskaffa sig de kunskaper och färdigheter som eftersträ-
vas. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det ett redan bestämt tänkande kring den roll utbildningar 
bör ha för kompetensutveckling och hur den ska sammanfogas i verksamheten.  
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3 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras den tidigare forskning som använts vid analys av studiens resultat 

3.1 Vertikal segregation  

Arbetslivet är idag en uppdelad marknad där kvinnor och män ofta hålls i de fack som samhället 
placerat dem i, man talar om förekomsten kring detta som en “vertikal och horisontell segregering”. 
Vertikal innebär att arbetsmarknaden är uppdelad på så sätt att kvinnor finns inom vissa områden 
och män inom andra, där kvinnor oftare befinner sig inom områden med lägre status. Horisontell 
segregering innebär att kvinnor och män arbetar på olika nivåer trots att de befinner sig inom sam-
ma område samtidigt som män allt oftare befinner sig på chefspositioner och kvinnor finns längre 
ner i den hierarkiska ordningen (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; 199). Detta understryks även av 
Jacobsen & Thorsvik (2014) som också påpekar att den vertikala segregationen påverkas av att män 
i stor utsträckning utnyttjar sin fysiska överlägsenhet gentemot kvinnor för att nå formella positio-
ner och formell makt.  
Även Wahl, Holgersson, Höök & Linghag (2001) understryker att den vertikala segregationen för 
kvinnor och män inom organisationer näst intill avspeglar en redan bestämd under- och överord-
ning. Att kön har olika möjligheter inom en organisation kan förklaras genom den hierarkiska ord-
ningen samt utifrån tillgången till makt, därför kan det antas att dagens organisationer anses köns-
märkta istället för könsneutrala.  
Longarela (2017) visar upp forskning som understryker att just de sociala ordningarna som finns i 
dagens samhälle kraftigt påverkar den vertikala segregationen, han menar att än idag finns det inget 
empiriskt material som gör att vi kan avfärda detta fenomen.  

3.2 Kompetensutveckling  

Bilden av kompetensutveckling på dagens arbetsmarknad är att många organisationer ständigt arbe-
tar kring frågor i detta ämne, det är en bidragande faktor i organisationers arbete till att behålla sin 
personal. Skillnader visar sig ofta gällande storleken på företaget där man kan se att småföretags 
kompetenssatsningar är begränsade eller av kortsiktig natur, samtidigt som de större företagen kan 
satsa på stora analyser kring utvecklingsbehovet. Självklart bör organisationer basera sina beslut om 
kompetensutveckling på grundligt genomförda analyser men det blir ofta svårt i praktiken (Kock, 
2010; 87-90). 
För organisationer blir arbetet med kompetensutveckling en självklar faktor som skall bidra till att 
uppfylla målen organisationen satt upp, utbildningsprogram eller liknande kan självklart ha isolera-
de mål i sig, men en koppling skall alltid finnas till organisationens mål i stort. Färdigheter och kun-
skaper som införskaffas behöver bli satta i ett sammanhang för att de ska skapa en meningsfullhet 
för organisationen, därför blir det viktigt med objektiva mål för organisationen så man kan minska 
utrymmet för tolkningar (Dalin, 1988; 106). 
Kock (2010) beskriver hur forskare diskuterar kompetensutveckling på ett individuellt plan krävs 
det av organisationer att utgå från en annan vinkel där öppenhet och förtroende blir viktigt för ut-
vecklingen. Lyckas organisationen främja de här förhållanden ökar chanserna till att skapa en kom-
bination av humanistiska och strukturella ideal vilket är önskvärt för att främja utvecklingsarbete. 
Genom att interagera kompetensutvecklingen kan organisationen i hög grad leda till ett deltagande-
perspektiv, det innebär inte att kompetensutvecklingen sker på en individuell nivå utan istället berör 
organisationen i sig genom kvalitetssystem eller ledarskap. Denna utbildningsstrategi leder till att 
befintliga kunskaper och erfarenheter hos personalen ges utrymme att spridas till medarbetare vilket 
på så sätt skapar delaktighet och utbyte. 
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Socratous (2018) beskriver ett samband mellan hur synliga kvinnor är inom organisationen för att 
skapa sig förutsättningar till klättring på den hierarkiska stegen. För att skapa en tillfredsställande 
kompetensutveckling är det nödvändigt för kvinnor att skapa sig ett nätverk inom organisationen så 
de kan uppnå karriärutveckling. 

3.3 Övrig forskning 

Powell & JC Sang (2015) undersöker behandlingen av kvinnor inom bygg-och ingenjörssektorn i 
England. Trots flertalet lagar och initiativ för att öka jämställdheten så fortsätter byggbranschen i 
England att vara en av de mest mansdominerade branscherna. Kvinnor är underrepresenterade inom 
alla bygg-och ingenjörs-relaterade yrken. De kvinnor som arbetar inom branschen står inför kultu-
rella och strukturella barriärer såsom trakasserier, diskriminering, begränsade möjligheter till nät-
verkande samt långa och oflexibla arbetsdagar som ofta resulterar i sämre karriärmöjligheter och 
ökad stress för kvinnor. Enligt studien handlar det inte om enskilda och isolerade händelser utan 
tillhör vardagen för kvinnor inom branschen (Powell, A; JC Sang, K: 2015; 920). Powell & JC Sang 
(2015) belyser avsaknaden av forskning kring vardaglig sexism inom mansdominerade branscher 
trots att denna typ av forskning potentiellt kan synliggöra komplexiteten i vardagliga interaktioner. 
Författarnas mål är att utforska kvinnors erfarenheter, uppfattningar och förklaringar på deras var-
dagliga könsrelationer genom kvalitativa och intervju-baserade metoder (Powell, A; JC Sang, K: 
2015; 922). Studien fokuserar på bygg-och ingenjörssektorn inom branschen, vilket inkluderar in-
genjörer, arkitekter, designers och projektledare, som är den del inom branschen med mest köns-
segregerad. Branschen består fortsatt av mestadels medelålders vita män. I studien tar man upp en 
möjlig förklaring till detta i form av att företag ofta återskapar den befintliga samhällsstrukturen 
inom företagen. Enligt Powell & JC Sang, assimileras kvinnor in i den maskulina kulturen och på 
grund av det låga antalet kvinnor i branschen individualiserar kvinnorna sina erfarenheter istället för 
att se det som en könsfråga (Powell, A; JC Sang, K: 2015; 932). 

Arditi, Gluch & Holmdahl (2013) har i sin studie undersökt kompetenser hos kvinnliga och manliga 
chefer i den svenska byggbranschen. I studien lyfte författarna fram olika orsaker till varför bygg-
branschen har ett så lågt antal anställda kvinnor jämfört med män, vilket bland annat innefattade 
ovårdat språk och dåliga attityder gentemot kvinnor. Arditi, Gluch & Holmdahl (2013) lyfte fram att 
endast 5% av cheferna inom byggbranchen var kvinnor och att kvinnor är tydligt underrepresente-
rade. Enligt studien existerar fördomar mot att kvinnor inte skulle vara kompetenta nog att arbeta 
inom byggbranschen, och denna fördom var inte bara riktad mot kvinnliga hantverkare utan även 
mot kvinnliga chefer. Arditi, Gluch & Holmdahl (2013) lyfte även fram ett antal orsaker till varför 
kvinnor valde att lämna eller undvek att söka sig till byggbranschen, vilket inkluderade bland annat 
hårt arbetsklimat, utbredd diskriminering mot kvinnor, ovårdat språkbruk, sexuella trakasserier, ali-
enation, långa och oflexibla arbetsdagar. 

Singh, Vinnicombe & Kim (2006) undersöker hur unga karriärinriktade kvinnor använder förebil-
der. Till skillnad från mentorer, som alltid finns när till hands i en interaktiv relation, så är förebilder 
ofta inte några bekanta personer samt att de inte givit sitt medgivande för att vara förebilder. Fors-
karna lyfter upp en tidigare studie där avsaknaden av kvinnliga förebilder är den näst största barriä-
ren för kvinnor (Singh, V; Vinnicombe, S; Kim, J. 2006; 67). Studien kom fram till att unga kvinnor 
tenderar att använda förebilder för att vägleda dem i karriären och bygga upp en lämplig identitet. 
Studien visade även att kvinnor ofta använder sina föräldrar som referenspunkt när dem är osäkra 
på vad dem ska göra, i vissa fall kunde även kända personer agera som förebilder. Forskarna förkla-

�7



rar detta genom att belysa att det finns mer information att tillgå om dessa personer än framstående 
företagskvinnor (Singh, V; Vinnicombe, S; Kim, J. 2006; 76). I studien drar forskarna slutsatsen att 
kvinnor ser upp till förebilder inom företagsvärlden men inkluderar ofta inte äldre företagskvinnor 
och de inspireras inte av manliga chefer. Forskarna medger att mer forskning behövs inom området, 
speciellt då så många kvinnliga chefer lyfter fram avsaknaden av kvinnliga förebilder som en av de 
främsta barriärerna för kvinnor (Singh, V; Vinnicombe, S; Kim, J. 2006; 78-79). Forskarna stärker 
studien genom att utgå från tidigare studier och forskningsrapporter men medger att mer forskning 
inom området behövs. Ämnet är högst aktuellt i dagens samhälle där jämställdhet och mångfald lig-
ger på många organisationers agenda. Forskarna drar sina slutsatser utifrån den datainsamling de 
fått in från tio unga professionella företagskvinnor med stöd av tidigare studier och teorier inom 
samma ämne. 

Martin & Barnard (2013) undersöker kvinnors erfarenheter av att arbeta inom mansdominerade yr-
ken och klargöra vilka utmaningar de står inför. Författarna identifierar och lyfter fram vilka meto-
der kvinnor använder för att tillåta dem att fortsätta sina karriärval samt vilka unika utmaningar de 
står inför (Martin, P; Barnard, A: 2013. 1-2). Författarna använde sig av grundad teori och valde att 
genomföra studien kvalitativa intervjuer som sedan styrktes med empiriskt material de samlat in 
(Martin, P; Barnard, A. 2013. 4). Författarna drar en rad slutsatser i sin studie såsom att kvinnor i 
mansdominerade yrken ofta arbetar under förhållanden som inte matchar med deras unika behov. 
Det finns väldigt få organisatoriska arbetssätt tillgängliga för dessa kvinnor och organisationen 
lämnar ofta kvinnorna ensamma att själva komma på sätt att hantera detta. Författarna noterar dock 
att organisationer kan arbeta för att behålla kvinnor i mansdominerade yrken genom att erbjuda po-
licys för jämställdhet, tydliga karriärmöjligheter, utmaningar som driver deras vilja att uppnå per-
sonliga prestationer samt olika sätt att belysa deras framgång En jämn könsfördelning bland mento-
rer anses vara avgörande för att hjälpa kvinnor i mansdominerade yrken att både hantera och hålla 
ut (Martin, P; Barnard, A. 2013. 10-11). 

Longarela (2017) har i sin studie presenterat fyra hypoteser som kan ge en möjlig förklaring till ver-
tikal köns-segregering. Longarela (2017) lyfter fram bekräftelsen av traditionella könsroller, dis-
kriminering, brist på relevanta nätverk och kvinnors fria vilja som hypoteser till att förklara denna 
segregering. Bekräftelsen av traditionella könsroller behöver utgöra en direkt diskriminering men 
kan medvetet eller omedvetet begränsa kvinnor. Den vertikala köns-segregeringen kan också förkla-
ras med hjälp av diskriminering som hypotes där kvinnor missgynnas vid rekrytering och befordran. 
Den vertikala segregeringen leder till en ojämn könsfördelning bland chefspositioner vilket leder till 
Longarelas (2017) tredje hypotes, som föreslår att den vertikala köns-segregeringen beror på brist 
på nätverk bland kvinnor. Longarela (2017) avslutar med sin fjärde hypotes som handlar om att 
kvinnors fria vilja kan driva den vertikala köns-segregeringen. Denna hypotes syftar till att kvinnor 
och män ofta har olika värderingar och intresses vilket gör att de söker sig till olika branscher och 
positioner. 

Fienden, Davidson, Gale & Andrew (2001) granskar kvinnors lika möjligheter inom den brittiska 
byggbranschen. När studien genomfördes var byggbranschen den bransch som var mest mansdomi-
nerad och hade den högsta graden av vertikal segregering. Kvinnor arbetade i princip enbart som 
sekreterare och med personalfrågor, dessutom besatt kvinnorna, trots sin underrepresentation inom 
branschen, hela 43% av deltidstjänsterna. Vid 2001 när studien genomfördes fanns ingen tillförlitlig 
data kring den vertikala segregeringen men den allmänna folkräkningsdatan gav en relativt bra bild 
av segregeringen som historisk sett funnits inom byggbranschen (Fielden et al, 2001; 293). Studien 
visar på att kvinnor inte bara är underrepresenterade inom branschen men även att den vertikala 
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fördelningen är skev. Kvinnor besitter främst positioner som rör ”specialist”-områden vilket inklu-
derar personal och PR-positioner. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom de professionella 
och tekniska kategorierna jämfört med sina manliga motsvarigheter. (Fielden et al, 2001; 293-294). 
Studien var av kvalitativ art och genomfördes med hjälp av manliga och kvinnliga fokusgrupper. Då 
den vertikala segregationen fortfarande är påtaglig inom byggbranschen så står sig studien än idag 
som aktuell i sina slutsatser. 

I en annan studie utforskar Wirth (2005) kvinnliga ledares syn på diskriminering och sexism, hur 
dessa kvinnor hanterar stereotyper, sexism, diskriminering och andra könsrelaterade problem. Stu-
dien utforskar även kvinnliga ledare utifrån att överkomma gamla hinder och utforska nya möjlig-
heter. Författarna visar i sin slutsats bland annat att könsdiskriminering, sexism, fördomar och soci-
ala normer kring könsroller fortfarande är påtagligt i dagens organisationer (Wirth, A, 2005. 226).  

Författarna Watkins & Smith (2014) har undersökt kvinnors möjligheter inom mansdominerade or-
ganisationer. Även om kvinnor idag har lyckats komma in i dessa organisationer och anta roller som 
mellanchefer så har dem fortsatt svårt att avancera till organisationernas högre positioner (Watkins, 
M; Smith, A. 2014: 207-208). Författarna lyfter också fram att kvinnor som i högre grad håller med 
män är mer framgångsrika än kvinnor som säger ifrån ses som aggressiva. Slutsatsen i studien tyder 
på att kvinnor har svårare att avancera till högre positioner i mansdominerade organisationer, däre-
mot visade det sig att kvinnor med politiska färdigheter ofta kunde undgå dessa svårigheter och 
därmed avancera till högre positioner med auktoritet (Watkins, M; Smith, A. 2014: 219).  

Gale (1994) undersöker bland annat huruvida bilden av byggbranschen skiljer sig mellan män och 
kvinnor. I sin slutsats lyfter författaren fram att de som söker sig till byggbranschen upplevs uppsö-
ka den kulturen som existerar i branschen och dem socialiseras in i denna kultur redan inom skolsy-
stemet. Studien tyder på att män och kvinnor med snarlika värderingar söker sig till liknande bran-
scher. Detta skulle kunna förklara varför inte bara kvinnor, utan även män, finner byggbranschens 
kultur som oacceptabel. Författaren lyfter också fram att branschens kultur, per automatisk, inte 
kommer förändras enbart för att fler kvinnor ansluter sig till branschen. Detta då de som valt denna 
kultur ofta talar för och bibehåller kulturen samt gör motstånd till kulturförändring, vilket är en ef-
fekt av processen ”att passa in” (Gale, 994: 12). Även om studien är från 1994 så kan slutsatserna 
som dras fortfarande vara aktuella för att förklara könsrelaterade frågor och problem, även idag! 
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4 Metod 
I detta kapitel kommer vi förklara grundarbetet med vår undersökning, för att skapa en förförståel-
se hos läsaren hur vi har gått tillväga. Vi kommer presentera de olika metoder som använts för att 
samla in samt behandla den empiriska data vi erhålls, urvalet av respondenter, forskningsetiska 
överväganden samt en avslutande diskussion kring positiva samt negativa infallsvinklar på meto-
derna. 

4.1 Val av organisation  

Vi tog kontakt med en organisation där en av uppsatsens författare tidigare under vår utbildning har 
utfört sina verksamhetsförlagda studier. Det föll sig naturligt att ta kontakt med HR-chefen för den-
na organisation eftersom kontakten redan fanns så ställde de sig väldigt positivt till undersökningen, 
sedan fick en lista på individer som accepterat att medverka i studien. Syfte och frågeställningar 
samt teoridelen färdigställdes så vi kunde skapa en fullständig intervjuguide som sedan godkändes 
av HR-chefen och vi fick ett godkännande att börja. Personerna som blivit tillfrågade att delta pas-
sade in i den mall vi tidigare beskrivit för vår kontaktperson, sedan tog vi kontakt med medarbetar-
na och därefter var studien igång. 

4.2 Metodval 

I denna studie har vi valt att undersöka hur kvinnor på olika sätt påverkas av att arbeta inom en 
mansdominerad bransch, vi vill komma på djupet och försöka skapa förståelse kring deras upple-
velser. Då målet är att skapa en förståelse kring upplevelser anser vi det fördelaktigt att skapa en 
dialog kring de områden vi är intresserade av, därför kommer vi använda oss av en kvalitativ metod 
i form av intervjuer. Detta blir för oss att föredra eftersom precis som Ahrne & Svensson (2015) be-
skriver är det som eftersöks genom en kvalitativ metod eller ansats just det som kan kallas kvalitativ 
empiri, där forskaren skapar sig en övergripande blick kring området samt en bredare förståelse runt 
t.ex. känslor, upplevelser eller tankar. 
Tillvägagångssättet kommer vara att samla in vår data genom intervjuer då detta kan skapa ett stör-
re utrymme för tolkning och förklaring rörande respondenternas upplevelser vilket hjälper oss att 
besvara syftet i undersökningen. Det bör belysas att vi är intresserade av att göra en tolkning kring 
intervjupersonernas egna uppfattning och erhålla deras objektiva beskrivningar av de ämnen som vi 
lyfter, målet är att kunna analysera samband eller olikheter i de svar respondenterna ger och därför 
kanske kunna se hur olika faktorer är sammankopplade.  

Vi kommer att utgå från en på förhand fastställd intervjuguide som i stort ger svar på de ämnen vi 
vill undersöka, men genom att i utförandet använda oss av en så kallad semistrukturerad intervju 
vilket ger oss utrymme att ställa följdfrågor eller be om vidare förklaring runt de frågor vi ställer. Så 
skapar vi oss själva ett svängrum och flexibilitet i utförandet av intervjuerna som hjälper oss skapa 
en ännu djupare förståelse. Enligt Denscombe (2009) ska en semistrukturerad intervju redan på för-
hand ha en färdigställd intervjuguide med en färdig lista av de ämnen som ska behandlas samt frå-
gor som ska besvaras. Intervjun är däremot inställd på att vara flexibel i ordningsföljd så de inter-
vjuade har möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer öppenhjärtigt om de ämnen och frågor som 
tas upp. Svaren bör vara öppna och betoningen ligger på att få den intervjuade i fråga att utveckla 
sina svar och synpunkter.  
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I studien vill vi öka förståelsen kring kvinnornas upplevelser och behöver därför inte endast se fakta 
utan även kunna tolka och försöka förstå vad fakta betyder. Eftersom vår undersökning vill nå fram 
till hur individerna upplever eller känner inför de olika ämnen vi kommer lyfta, blir en hermeneu-
tisk vetenskapsteori att föredra. Enligt Thurén (2007) kan hermeneutiken eller tolkningslära vara till 
hjälp när man vill nå känslor eller upplevelser. Den utgår från de fem sinnenas iakttagelser och se-
dan den logiska analysen. Utgångspunkten är viljan att förstå och inte bara begripa. I hermeneuti-
ken blir det viktigt för forskare att kunna se in i sig själva för att sedan förstå hur andra tänker och 
känner, på detta sätt skapar vi förståelse till andras känslor och upplevelser. 
Vi kommer arbeta på detta sätt genom att försöka skapa en uppfattning kring hur respondenterna 
upplever, för oss intressanta områden, istället för att söka en förklaring till deras upplevelser. Ge-
nom denna ansats blir tolkningen från oss som författare till uppsatsen extra viktig och essentiell för 
vårt resultat samt analys. 

4.3 Datainsamling & genomförande 

Vår studie valdes att utföras genom en deduktiv analys, Watt Boolsen (2007) beskriver deduktion 
som en studie där forskare utgår från på förhand valda teorier som sedan hjälper till att analyser det 
empiriska material som uppbäras. 
Precis som deduktion beskriver hade vi på förhand granskat området och sett till vad för teorier som 
skulle kunna vara relevanta för oss som uppsatsförfattare, vi valde ut ett par som vi ansåg represen-
tativa till undersökningen. 

Datainsamlingen skedde vid två separata tillfällen genom som tidigare nämnt intervjuer, vi tog via 
telefon kontakt med respondenterna och bokade in två dagar då intervjuerna kunde genomföras. Vi 
hade genom organisationens HR-chef på förhand bokat konferensrum i vilka intervjuerna utfördes, 
detta skapade en trygg miljö för respondenterna och de behövde generellt inte ta sig från arbetsplat-
sen. Varje intervju inleddes med att vi muntligt informerade om de forskningsetiska principerna så 
att de efterföljdes, därefter startade vi med respondenternas godkännande till ljudinspelning. Ef-
tersom vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer hade vi skapat oss själva utrymme 
att ställa följdfrågor som gav oss en djupare förståelse samt mer relevant data. Tidsmässigt variera-
de våra intervjuer allt från 18 minuter till en timme och fem minuter, men blev i genomsnitt runt 25 
minuter långa. 

Efter genomförandet av intervjuer skedde en transkribering av ljudinspelningarna för att lättare 
kunna skapa sig en uppfattning och analysera det empiriska material som blivit insamlat. Såväl in-
spelningarna som det transkriberade materialet kommer förvaras säkert i författarnas ägor till dess 
att uppsatsen är färdig.  
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4.4 Databearbetning 

I utförandet av vår analys började vi med att gå tillbaka i det transkriberade materialet för att starta 
en kodning av empirin. Vi gjorde valet av att använda oss av en tematisk analys där vi utgick eller i 
stor utsträckning anpassade kodningen efter teorier och det material som samlats in, redan under 
intervjuerna kunde vi urskilja olika mönster samt kopplingar vilket vi sedan använde som underlag i 
kodningen. Därefter skapades tre teman till vilka vi ordnade den data som ansågs relevant från re-
spondenternas svar vilket underlättade processen kring såväl resultat som analys.  
Enligt Braun & Clarke (2006) innebär den tematiska analysen att man aktivt och väldigt noggrant 
identifierar, rapporterar och analyserar mönster i empirin som man sedan organiserar och beskriver. 
Ett tema ska fånga något av intresse i den insamlade data som sedan står i relation till forskningens 
utgångspunkt samt representera en meningsenighet eller beskriva någon form av mönster i respon-
denternas svar. 
I enlighet med Braun & Clarke (2006) läggs det stor vikt vid att bekanta sig med data och verkligen 
förstå dess betydelse. Efter att först ha läst igenom det transkriberade materialet och hittat intressan-
ta mönster bestämde vi tre olika teman som vi sedan använde för att kategorisera in det som sades 
under intervjuerna. Det handlar här om att få rådata att stämma överens med kodningar eller temana 
för att på så sätt kunna analysera på ett effektivt och korrekt sätt. 

4.5 Urval 

Genom att skapa kontakt med organisationen vi ville göra undersökningen hos blev vi tilldelade sju 
personer som hade accepterat att bli intervjuade till vår uppsats, detta gjorde att vi själva inte hade 
någon möjlighet att påverka urvalet som sådant utan blev tilldelade respondenter. Det enda vi kunde 
ha inverkan på var att respondenterna skulle stämma överens med den mall vi hade som endast var 
att det skulle vara kvinnor som arbetade i en organisation inom byggbranschen. Enligt Denscombe 
(2009) är det viktigt kring rekryteringen av deltagarna att forskaren använder sig av ett subjektivt 
urval eller kvoturval som utgångspunkt, detta innebär personliga kännetecken som erkänns relevan-
ta för forskningssyftet istället för ett slumpmässigt sätt. Betoningen ligger då på att skapa ett repre-
sentativt urval av människor att intervjua med betoning på att valet ska vara att få fram nyckelper-
soner på fältet. 

Eftersom att de själva gått med på att medverka i vår studie är förhoppningen att få utförliga och 
uppriktiga svar från de deltagande, vi är medvetna om att det kan finnas både för- och nackdelar 
med att bli tilldelade respondenter och hoppas att med denna vetskap kunna väga detta mot varand-
ra. I enlighet med Denscombe (2009) som beskriver arbetet med urval kan man alltid utgå från att 
det finns ett ofrånkomligt inslag av slump när det gäller vilka som kommer att delta och vilka som 
inte gör det, detta kan komma att påverka precisionen i de resultat som framgår från urvalet. Felet 
har egentligen inte med själva urvalet att göra utan är en inbyggd egenskap vid just urval och brukar 
kallas “urvalsfel”. 

De respondenter vi blev tilldelade var alla kvinnor som arbetade inom en organisation i byggbran-
schen med olika yrkestitlar där de i varierande utsträckning arbetar på kontor och ute på fältet. Ma-
joriteten av dem arbetar dagligen med framförallt män i sin omgivning eftersom kvinnor är så un-
derrepresenterade inom byggbranschen och blir därför relevanta i vår undersökning. Respondenter-
na i den här studien arbetar i varierande utsträckning ute på olika arbetsplatser alternativt på kontor, 
deltagarna har en del i det dagliga arbetet ofta genom att fysiskt vara på plats, genom flyttbara kon-
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tor eller byggbodar. Studiens respondenter har inte bara daglig kontakt med deras hemmahörande 
avdelningar utan samverkar med olika delar av organisationen. Därför påverkas dem inte endast 
utav den egna avdelningens arbetskultur utan även arbetskulturen från andra avdelningar inom or-
ganisationen samt diverse externa avdelningar från andra organisationer.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

I vår undersökning valde vi att muntligt innan intervjun påbörjades att meddela vad det innebar att 
vara med i studien, samt hur vi skulle använda materialet och på vilket sätt respondenterna skulle 
kunna påverka efter intervjuns utförande. Vi försäkrade dem även om totalt anonymitet och var tyd-
liga med att deltagandet var helt frivilligt samt att de kunde dra sig ur närsomhelst under undersök-
ningens gång. På detta sätt anser vi ha uppfyllt vad Kvale & Brinkmann (2014) förklarar som etiska 
riktlinjer man bör utgå från eller överväga i början av en intervjuundersökning.  
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra riktlinjer för att skapa visa hur man efterföljt de etiska rikt-
linjerna: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet som be-
skrivs på följande vis. 

Informationskravet - “Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas 
om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 
skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta.” (Vetenskapsrådet, 2002) 
  
Samtyckeskravet - “Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam-
tycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de un-
dersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)” (Vetenskapsrådet, 
2002). 
“De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och 
på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 
följder för dem” (Vetenskapsrådet, 2002). 
“I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 
otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan fors-
karen och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare” (Vetenskapsrådet, 2002). 
  
Konfidentialitetskravet - “All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt käns-
liga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 
beträffande sådana uppgifter” (Vetenskapsrådet, 2002). 
“Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 
som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utom-
stående att komma åt uppgifterna” (Vetenskapsrådet, 2002). 
  
Nyttjandekravet - “Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas el-
ler utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 2002). 
“Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som 
direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den 
berörda” (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.7 Reliabilitet & Validitet 

Enligt Denscombe (2009) blir det viktigt att i en kvalitativ undersöknings verifiera den data som 
tillskrivs, reliabiliteten (trovärdigheten) måste visas och inte tas för givet för att forskaren ska kunna 
skapa en trovärdighet i de fynd som hittas under forskningens eller undersökningens gång. För att 
säkra reliabiliteten krävs det tydlig förklaring av tillvägagångssätt, metoder och analyser av forska-
ren så andra forskare ska ha möjlighet att återskapa forskningen, vilket är i princip omöjligt i en 
kvalitativ studie. 

Denscombe (2009) beskriver också hur man i en undersökning kan uppnå validitet, vilket syftar till 
att undersökningen verkligen undersöker det som är syftet med undersökningen och inte gör alltför 
stora utsvävningar. Bygger man som i vår studie undersökningen på en kvalitativ metod utgörs va-
liditeten på hur väl undersökningen kan ge svar på forskningsfrågan. Därför blir det viktigt att de 
ställningstaganden som görs samt de slutsatser som dras genomförs systematiskt samt vilar på en 
vetenskaplig grund.  

4.8 Metoddiskussion 

Då vi valde att använda oss av en kvalitativ intervjumetod med ett hermeneutiskt synsätt skapades 
mycket utrymme för att kunna tolka svaren som erhölls, vi kunde med hjälp av våra sinnesintryck 
skapa en ökad förståelse angående respondenternas svar. Till skillnad från en kvantitativ studie där 
man arbetar efter att få fram data i form av siffror och resultat blir vår studie mer riktad till att få 
den enskildes syn eller upplevelser på de områden vi väljer att lyfta. Studiens generaliserbarhet blir 
självklart lidande på grund utav detta då tiden är en faktor som spelar in i hur många intervjuer som 
kan åstadkommas, hade inte undersökningen utförs under begränsad tid hade vi haft möjlighet till 
många fler intervjuer. 
Eftersom undersökningen på grund av begränsad tid är såpass liten kan det vara svårt att skapa var-
ken reliabilitet eller validitet.  
  
När vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju ökade möjligheterna för oss som fors-
kare att kunna nå en djupare förståelse, då vi inte var bundna till ett fast manus utan istället hade 
intervjuguiden som utgångspunkt för att sedan kunna både ställa följdfrågor samt be respondenterna 
utveckla sina svar om så behövdes. Vi anser också att denna typ av 
intervju ger situationen en mer avslappnad stämning eftersom frågorna ställs men sedan kan man 
prata och nästan diskutera lite mer runt omkring själva frågan. Denna typ av intervjusituation var 
enligt oss definitivt att föredra när vi skulle analysera resultatet utifrån syftet och forskningsfrågor-
na, det gav oss som författare mycket information som på ett djupare plan kunde analyseras. 
  
Genom att försöka boka in intervjuerna på respektive respondents arbetsplats så försäkrade vi oss 
om att någon form av miljöombyte inte skulle påverka deras svar, målet var att vi skulle befinna oss 
i en trygg och säker miljö för dem. Valet att anpassa oss i så stor utsträckning som möjligt efter re-
spondenterna gjordes eftersom vi ville öka deras förtroende för oss, de var hjälpsamma och ställde 
upp för vår undersökning så därför ansåg vi det rimligt att ta oss till dem för intervjuernas genomfö-
rande. Eftersom vår studie utgick från ett flertal intervjuer så användes ljudinspelning och transkri-
bering som hjälp till att kunna gå tillbaka i det empiriska materialet, detta gav oss stor fördel ef-
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tersom när transkriberingen är klar är det mycket enklare att analysera och jämföra den data som 
införskaffats. Nackdelen med transkribering skulle kunna vara att det tar väldigt lång tid att återska-
pa hela intervjusituationen men gav väldigt bra resultat sett till undersökningen i stort då vi hela ti-
den hade möjlighet att gå tillbaka i materialet. Det hjälpte till att under analysen inte göra för stora 
utsvävningar utan verkligen kunna analysera de teman vi sedan tidigare bestämt. 
  
Vi valde att efter avslutad intervju ställa frågan till respondenterna ifall de ansåg det besvärande att 
två män ställde frågor kring särbehandling och jämställdhet, men ingen av respondenterna ansåg det 
vara något problem utan istället något positivt att två män ville göra en undersökning om de här 
områdena. Men frågan kring studiens tillförlitlighet kvarstår, hade exempelvis två kvinnor gjort 
samma undersökning då kommit fram till samma slutsatser som oss? Just denna fråga blir väldigt 
svår att behandla men bör trots detta nämnas eftersom vi inte kan dra slutsatser kring att de svar vi 
fått inte blivit vinklade på grund utav detta. 
  
Att använda sig utav äldre forskning medför risker som vi är väl medvetna om. Troligtvis har det 
skett en utveckling sedan de äldre teorierna skapats och således kan det vara möjligt att det inte 
skulle gå att återskapa samma resultat. Trots detta anser vi att de äldre teorierna och den tidigare 
forskningen går att applicera i vår studie då dem berör områden som annars skulle bli svåra att för-
klara. I de fall vi använt oss av äldre forskningsresultat har vi sett till att de stämt väl överens med 
den nyare forskningen vi har hittat, eftersom forskningen inte förändrats särskilt mycket har vi an-
sett även den äldre varit relevant och backats upp av mer moderna. 
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5 Resultat & analys 
Följande kapitel kommer att redovisa valda delar av den insamlade empirin kopplat till teorierna 
som studien utgår ifrån. Med hjälp av citat från respondenterna bekräftar vi våra resonemang och 
styrker dessa med koppling till våra utvalda teorier. 

5.1 Trivsel och jämställdhet 

I studien framgick att alla trivdes väldigt bra med sina respektive tjänster inom organisationen. Re-
spondenterna ombads att beskriva branschen till en ung kvinna som ville söka sig till branschen och 
alla gav positiva beskrivningar, bland annat beskrevs branschen som fruktansvärt rolig, väldigt vari-
erande, en attraktiv arbetsplats med stora möjligheter och utmaningar. Trivseln beskrevs också som 
väldigt hög med bra kollegor, bra arbetsklimat och bra sammanhållna grupper. En respondent ansåg 
sig till och med ha världens bästa jobb. En önskan om att få in fler kvinnor på alla positioner i orga-
nisationen, belystes av några respondenter. Det var inte någon av respondenterna som upplevde att 
de behövde anpassa sig för att de var kvinnor. Den eventuella anpassning som skedde berodde på 
att de anpassade sig efter personligheter genom att agera mer professionellt och visa mindre av sin 
personlighet, vilket alla ansåg ingick i vardagliga interaktioner med andra människor.  

”Det är en superkul miljö, verkligen jättekul. Jag saknar fler tjejer här, vi behövs! För miljön blir, ju 
fler tjejer vi kommit in, desto roligare och bättre miljö” - Respondent 6 

Utefter de svar vi fick genom vår undersökning ställer vi oss frågande till vad som gör att inte fler 
kvinnor söker sig till byggbranschen i stort. Skulle bilden, våra respondenter ger, innebära ett betyg 
för byggbranschen i stort skulle den få väldigt höga betyg, självklart blir inte detta generaliserbart 
eftersom vår studie är alldeles för liten. Den höga trivseln skulle kunna bero på att organisationen 
lyckats med sitt jämställdhetsarbete samt att dem har lyckats erbjuda tydliga karriärmöjligheter och 
sätt att belysa personliga prestationer, vilket ligger i linje med Martin & Barnard (2013) som belyser 
olika sätt för organisationer att behålla kvinnor inom mansdominerade yrken. Fienden med kollegor 
(2001) beskriver hur organisationer kan arbeta för att lyckas behålla kvinnor i mansdominerade yr-
ken, genom denna artikel och efter hur respondenterna beskriver branschen tolkar vi det som att or-
ganisationen har lyckats integrera de här viktiga aspekterna i sitt arbete. Statistisk från Byggnads 
och Byggcheferna (2015) visar att det finns en skillnad inom byggbranschen när det kommer till 
kön och statistiken påvisar att merparten av kvinnor har upplevt en särbehandling eller kränkningar 
av något slag vilket inte går i linje med vårt resultat. Respondenterna i vår studie uppger att de trivs 
mycket bra inom organisationen samt att de inte upplevt någon kränkande särbehandling. Detta ty-
der på att respondenterna i studien trivs bra med den rådande arbetskulturen. Detta ligger i linje 
med Gale (1994) som i sin studie kom fram till att kvinnor och män med snarlika värderingar ofta 
söker sig till liknande branscher och trivs i snarlika arbetskulturer.  

Alla respondenter ansåg att organisationen arbetade för att uppnå ett jämställt arbetsklimat, däremot 
var det inte alla som visste exakt vilka åtgärder organisationen vidtagit. Majoriteten beskrev att äm-
net diskuterades öppet samt på jämställdhetsseminarium och workshops, organisationen använde 
sig även av anslag och policys som styrkte organisationens krav på jämställdhet. En minoritet upp-
gav sig vara osäkra på vilka åtgärder som vidtagits utan beskrev endast att de sett något anslag 
ibland, dessa uppgav även att de var nöjda med arbetsklimatet och engagerade sig inte i frågan.  
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”Ja men jag känner att det är bra som det är så jag är inte ett dugg engagerad och det är inget jag 
tänker på att man jobbar med” - Respondent 2 

Majoriteten av respondenterna uppgav i denna studie att de överlag var nöjda med jämställdheten. 
Det kan också, mot bakgrund att det arbetas aktivt med jämställdhet, tolkas som att det ännu inte är 
jämställt inom organisationen, då jämställdhetsarbetet fortfarande behövs. De åtgärder som organi-
sationen vidtagit, i form av bland annat jämställdhetsseminarium och workshops, ligger i linje med 
de åtgärder Fielden et al (2001) föreslagit i sin studie för att behålla kvinnor i mansdominerade 
branscher. Detta kan förklara kontrasten mellan upplevd jämställdhet samtidigt som åtgärder för 
jämställdhet behövs. Vi finner det också möjligt att respondenterna i vår studie besitter de nödvän-
diga politiska färdigheterna för att hantera och stå ut med de utmaningar som kvinnor får bemöta i 
branschen vilket, enligt Watkins & Smith (2014), möjliggör möjligheter för kvinnor att avancera 
inom organisationer i mansdominerade branscher. Detta kan också ligga i linje med vad Gale 
(1994) presenterar i sin studie, där han lyfter fram att kvinnor och män med snarlika värderingar 
ofta söker sig till liknande branscher. Vi anser att det i vår undersökning inte finns underlag nog för 
att dra slutsatser kring hur jämställt det faktiskt är. Däremot tolkar vi att respondenterna i vår under-
sökning skulle kunna besitta de nödvändiga politiska färdigheterna och värderingar som möjliggör 
en tolerans för eventuell ojämställdhet, vilket går i linje Watkins & Smith (2014) som menar på att 
kvinnors med tillräckliga politiska färdigheter kan undgå svårigheter kopplade till diskriminering 
och sexism. Det skulle kunna förstås som att detta också kan förklara varför vissa respondenter var 
ovetande om vilka åtgärder som organisationen vidtagit för att uppnå jämställdhet, alternativt varför 
vissa respondenter visade ett ointresse gällande frågan.  

Majoriteten av respondenterna uppgav att de inte märkt av någon kränkande särbehandling på ar-
betsplatsen, här nämndes jämställdhetskurserna som en bidragande faktor till att frågan lyfts och 
diskuterades öppet. När något hände så togs det upp till diskussion så både chefer och kollegor var 
tydliga med att sådant beteende inte var okej. En av respondenterna påpekade att det var viktigt att 
skapa en kultur där det var okej att säga ifrån ifall något blev fel eller om någon tog illa vid sig. 
Däremot ansåg respondenten att det finns ”rötägg” överallt och dessa personer kommer man inte åt 
genom förebyggande åtgärder. Då kan det röra sig om allvarliga saker som händer och inte vardag-
liga sexistiska eller rasistiska skämt som respondenten uppger att organisationen blivit betydligt 
bättre på att hantera.  

Då organisationen aktivt arbetar med jämställdhet i form av utbildning och workshops kan vara en 
åtgärd som hjälper kvinnorna att hantera och hålla ut när det gäller kränkande särbehandling. Det 
kan tolkas som att detta skulle kunna ha hjälpt till att skapa en bättre kultur där kränkande särbe-
handling inte accepteras och detta bekräftas av de svar vi fått i vår undersökning. Detta resultat lig-
ger i linje med studien av Martin & Barnard (2013). Däremot har resultatet visat att det trots detta 
kan förekomma fall av kränkande särbehandling, som exempelvis fördomar kring respondenternas 
yrkesroller, men att respondenterna inte klassar dessa fall som kränkande särbehandling. Detta kan 
bero på att dessa händelser accepterats som en del i vardagliga interaktioner, vilket ligger i linje 
med resultatet i Powell & JC Sang (2015) studie som behandlade diskriminering och sexism som en 
del i just vardagliga interaktioner. Detta kan också röra sig om fall där män försöker styrka sin pat-
riarkala överordnad gentemot kvinnor genom att se kvinnan som en sexuell varelse som genom våld 
eller hot om våld hålls nere, vilket överensstämmer med Gemzöes (2002) beskrivning av patriarkat-
teorin. Vi anser att det är viktigt att inte överbetona könsperspektivet och således få ett tunnelseende 
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där könet kan vara den avgörande faktorn. Som en av respondenterna berättade så finns det ”röt-
ägg” överallt som kan utföra allvarliga kränkande särbehandlingar och dessa kommer man inte åt 
genom förebyggande åtgärder. 

Trots att majoriteten av respondenterna uppgav att de inte märkt av någon kränkande särbehandling 
så beskrev de olika situationer som antydde på olik behandling av män och kvinnor. Bland annat 
beskrev en respondent att denne fått sexistiska kommentarer riktade mot sig men att det inte hänt 
sedan jämställdhetsarbetet ökat, vilket tyder på att jämställdhetstänket faktiskt givit önskad effekt.  
Respondenten uppgav samtidigt att det fanns en skillnad i bemötandet mellan sig själv och sina 
manliga kollegor, det var exempelvis fler som ville krama om respondenten än dennes manliga kol-
legor och det var även vissa som tyckte respondenten var tråkig om denne inte ville kramas. Det 
uppgavs även vara med accepterat att en manlig kollega inte ville utföra vissa arbetsmoment, här 
uppgavs snällhet som en möjlig orsak till att kvinnor kanske löser uppgiften ändå, utan protest. 
Många uppgav också att de fick utstå förutfattade meningar, främst från utomstående, gällande de-
ras befattning framförallt handlade det om antaganden om vilken befattning de hade och ofta antogs 
det att kvinnorna arbetade med personalfrågor eller administration. 

”Man bemöts lite som sekreterare ibland från dem som inte känner en. Men det har nog mer varit 
folk utanför organisationen, som inte känner mig då klar” - Respondent 6 

Här ser vi kopplingar till Alvesson & Due Billing (2011) som talar om att arbetsmarknaden än idag 
i stor utsträckning är kopplad till de uppgifter som utförs i hemmet. Vår tolkning är att denna kopp-
ling, tillsammans med att, enligt Millett (2012), det patriarkala styret bygger på principen att man-
nen är överordnad kvinnan. Detta gör att kvinnor inom organisationen ofta fördomsfullt antas besit-
ta roller inom personalfrågor eller sekreterarroller istället för de tekniska eller ledande positioner de 
faktiskt har. Detta ser vi som en möjlig förklaring till många av våra respondenters upplevelser 
kring antaganden om deras yrkesroller och antyder att gamla föreställningar lever kvar och ligger i 
linje med den syn på kvinnor inom byggbranschen som Longarela (2017) beskriver i sin studie gäl-
lande traditionella könsroller.  

Trots att majoriteten av respondenterna uppgav att de inte upplevde någon kränkande särbehandling 
så antydde svaren på att det trots allt existerade, detta i form av exempelvis fördomar gentemot 
kvinnornas förväntade yrkesroller. Vår tolkning är att det handlar om vardaglig diskriminering och 
sexism där det görs antaganden om kvinnors yrkesroller. Då kvinnorna själva inte upplever detta 
som diskriminering eller sexism så tolkar vi det som att kvinnorna individualiserat sina erfarenheter 
istället för att se det som en könsfråga, vilket ligger i linje med vad Powell & JC Sang (2015) pre-
senterar i sin studie, som handlade om trakasserier och diskriminering som en del i vardagliga inter-
aktioner. I fallet med respondenten som upplevde att det var fler män som ville krama om denne än 
vad det var män som ville krama om dennes manliga kollegor så kan detta tolkas som en typ av sär-
behandling. Även om kramarna skulle kunna ses som en positiv handling genomförd med välme-
ning så blir vår tolkning att det trots detta kan vara en särbehandling med grund i kön. Vår tolkning 
är att de händelser som kan klassas som kränkande särbehandling ses som individuella upplevelser 
som man accepterar och eventuellt diskuterar öppet innan man går vidare utan att bära med sig hän-
delsen. Vi anser att det är viktigt att poängtera att vi i vårt resultat fick fram att tydliga fall av att 
kränkande särbehandling har ägt rum under vissa av respondenternas karriärer. Däremot har vi tol-
kat deras upplevelse som att det är ovanligt att det sker idag och om det sker så tas det upp till dis-
kussion och fallet reds ut direkt. Det kan också vara så att respondenterna i vår studie ser dessa 
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händelser som något obetydligt och därför inte reagerar på samma sätt som någon utanför bran-
schen hade gjort.  
Några respondenter uppgav också att de i många fall fick ta ett större ansvar för exempelvis ren-
hållning av fikarum eller föra anteckningar vid workshops och grupparbeten. I vissa fall kunde det 
även röra sig om positiv särbehandling i form av mjukare bemötande och hjälp i vissa arbetsuppgif-
ter. Det framkom även att jargongen kunde vara annorlunda mot kvinnor och att kollegor ansträng-
de sig lite mer för att ge ett bra bemötande.  

”Jag tror inte att vi behandlas riktigt lika för jag tror det är lite mjukare inställning till mig. Jag 
tror faktiskt de hjälper mig lite mer än de skulle hjälpa en manlig kollega. Alltså om det är tunga 
grejer så kanske jag inte behöver be om hjälp utan de säger att de tar hand om detta, och inte rik-
tigt lika hård jargong, så där tror jag att vi behandlas lite olika” - Respondent 5 

En respondent belyste även avsaknaden av hjälpmedel, omklädningsrum, bodar, duschutrymmen 
och kläder till kvinnor på vissa arbetsplatser som något som försvårar för kvinnor. Däremot var 
uppfattningen att organisationen hade löst detta ifall det blev aktuellt.  

Enligt Alvesson & Due Billing (2011) är kvinnors arbetsuppgifter idag i stor utsträckning kopplade 
till de uppgifter som utförs i hemmet. Detta bekräftas delvis av Powell & JC Sang (2015) som un-
derstryker att organisationer ofta återskapar den befintliga samhällsstrukturen. I vårt resultat kan vi 
se dessa tendenser då kvinnorna i många fall tar ett större ansvar gällande exempelvis renhållning. 
Vi tolkar att den mjukare inställning som vissa respondenter uppges uppleva jämfört med sina man-
liga kollegor också går i linje med resultatet av Powell och JC Sangs (2015) studie. Detta kan också 
enligt Esaiasson (2003) vara ett sätt att bibehålla könsmaktsordningen och underordningen av kvin-
nor genom att de koncentreras till vissa arbetsuppgifter. Det finns även skäl för oss att göra en tolk-
ning kring att samhällsordningen skapar ett mindre utrymme för kvinnor att utveckla sig själva, ef-
tersom mönstret tyder på en bristande tro på sig själv eller lite sämre självbild. Den sociala struktu-
ren innebär än idag att det är kvinnan som bör ta mer ansvar i hemmet och att mannen ska vara den 
som arbetar, trots att det är väldigt aktuellt ämne i dagens samhälle är det svårt och tar lång tid att 
ändra på så djupt rotade föreställningar. 

En av respondenterna uppgav att det fanns en avsaknad av nödvändiga faciliteter för kvinnor på 
vissa arbetsplatser. Detta är inget vi kunnat undersöka närmare och med tanke på vårt låga urval, 
samt att det bara var en respondent som lyfte fram denna synpunkt, så kan vi dra några slutsatser 
kring detta. Skulle detta vara ett utbrett problem så tolkar vi det som en bekräftelse på effekten av 
den vertikala segregeringen. Vissa arbetsplatser, rent utrustningsmässigt, är anpassade för män och 
inte kvinnor, vilket ligger i linje med Elvin-Nowak & Thomsson (2003) som menar på att arbets-
marknaden är uppdelad och kvinnor och män ofta hålls var för sig. Vår tolkning är att detta skett 
omedvetet från organisationens sida och är troligtvis en kvarlevande effekt av att branschen i alla år 
varit mansdominerad. Ett råd till organisationen skulle kunna vara att arbeta proaktivt med dessa 
frågor och anpassa arbetsplatserna för både män och kvinnor redan innan kvinnliga medarbetare 
ansluter sig till dessa arbetsplatser. Detta skulle troligtvis ge ett mer välkomnande intryck för kvin-
nor och skulle kunna motverka de effekter den vertikala segregeringen kan ge gällande mindre in-
flytande kring sin arbetssituation, vilket ligger i linje med Gonäs, Lindgren & Bildt (2001). 
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5.2 Kvinnliga förebilder & karriärutveckling 

I vår studie var det vanligt förekommande att deltagarna nämnde kvinnliga förebilder i olika sam-
manhang. Främst talade deltagarna om bristen av kvinnliga förebilder som en förklaring till varför 
branschen är fortsatt mansdominerad samt varför det finns en brist på kvinnor på vissa positioner 
inom organisationen men också inom organisationen i stort. Studien visade även att kvinnliga före-
bilder skulle kunna bidra till att attrahera fler kvinnor till branschen, då några respondenter nämnde 
bristen på kvinnor som en hindrande faktor i organisationernas försök att attrahera fler kvinnor. 
Bland deltagarna i studien skiljde sig könsfördelningen åt, någon uppgav sig vara ensam kvinna i 
sin arbetsgrupp medan andra uppgav att dem hade en jämn fördelning av män och kvinnor.  

”Jag tror det är många som har svårt för att gå in på en arbetsplats där det bara finns män och 
hade det bara funnit en annan kvinna så hade steget varit desto lättare” - Respondent 5 

Som Singh, Vinnicombe & Kim (2006) tar upp i sin studie står sig bristen på kvinnliga förebilder, 
generellt sett, som en av de största barriärerna för kvinnor. Kvinnliga förebilder skulle med andra 
ord kunna bidra till ökad jämställdhet och mångfald inom organisationer och då kanske framförallt i 
organisationer inom mansdominerade branscher. Resultatet Singh, Vinnicombe & Kim (2006) får 
fram visar också på att kvinnliga förebilder inte alltid måste vara en framgångsrik kvinna i samma 
organisation utan skulle också kunna vara en förälder eller bekant. Resultatet vår studie antyder att 
ju fler kvinnor som kommer in i branschen på framträdande roller, desto fler kvinnliga förebilder 
skulle finnas för andra kvinnor vilket förmodligen skulle underlätta steget både att söka sig till 
branschen men även att avancera till högre positioner. Trots att respondenterna i vår undersökning 
utrycker stor trivsel med kollegor och chefer så utrycker dem även stor avsaknad av kvinnliga före-
bilder. Detta går i linje Singh, Vinnicombe & Kim (2006) vars resultat visar att mentorer inte är till-
räckligt för att ersätta förebilderna. Mentorer är någon, oavsett kön, som arbetar nära individen och 
kan vägleda dem. Det kan vara både chefer och kollegor men enligt Singh, Vinnicombe & Kim 
(2006) behövs förebilder för att vägleda kvinnor i karriären och för att bygga upp en lämplig identi-
tet.  

Alla deltagarna ansåg att möjligheterna för kvinnor i branschen är bra och i vissa fall kan kvinnor 
även ha större möjligheter än män då branschen skriker efter kvinnor. På frågan ”vad tror du be-
hövs för att få branschen mer attraktiv för kvinnor” lyfte respondenterna fram bristen på kvinnliga 
förebilder och brist på vetskap om vad man faktiskt arbetar med i branschen. Flertalet respondenter 
belyste att kunskapsbristen kring vad man faktiskt kan arbeta med inom branschen var en trolig or-
sak till varför så få kvinnor söker sig till branschen. Några föreslog tydligare marknadsföring där 
man tydliggör vad man faktiskt gör och arbetar med inom branschen. Även här lyfte flertalet re-
spondenter fram kvinnliga förebilder som ett sätt att marknadsföra branschen för andra kvinnor.  

”Däremot tycker jag man ska marknadsföra det, vad ska man säga, att man som tjej ska välja yr-
kesvägval så är det såklart att man har förebilder och ser tjejer som jobbar med saker så kanske det 
växer ett intresse och då kanske man känner ”kan hon så kan jag”. Därför behöver man kanske 
visa upp tjejer som har lyckats eller som är framgångsrika inom yrket. Då får man ju förebilder.” 
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Vår studie visar på att antal anledningar som försvårar för kvinnor att ansluta sig till branschen, 
såsom exempelvis smalare nätverk, brist på kvinnliga förebilder och brist på kunskap kring vad för 
arbete som utförs i branschen. Hirdman (1988) bidrar med en möjlig förklaring på varför det är 
fortsatt segregerat inom branschen. Denna förklaring bygger på logiken gällande hierarkin där det 
är mannen som är norm, mannen som norm i en mansdominerad bransch har varit tydlig sedan 
branschens uppbyggnad och denna norm bekräftas av såväl män som kvinnor. Studien antyder att 
den vertikala segregeringen är påtaglig och enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003) medför detta 
att kvinnor har mindre inflytande kring sin arbetssituation, sämre karriärutveckling och i större ut-
sträckning har lägre lön. Det finns det inget i vår studie som tyder på sådana upplevelser bland våra 
respondenter i dagsläget. Vi vill även lyfta fram att en av respondenterna uppgav att tidigare i sin 
karriär haft problem med för låg lön jämfört med sina manliga kollegor.   
Enligt Martin & Barnard (2013) kan organisationer erbjuda åtgärder för att attrahera och behålla 
kvinnor inom organisationen, detta genom att erbjuda bland annat policys för jämställdhet och tyd-
liga karriärmöjligheter. Genom vår studie kan vi tolka att detta är något organisationen har lyckats 
med då respondenterna i undersökningen inte upplever de negativa effekterna av den vertikala seg-
regeringen. Respondenterna i vår studie upplever generellt jämställdhet med lika möjligheter för 
kvinnor och män. 

Marknadsföring av framgångsrika kvinnliga förebilder och kvinnor överlag i branschen ansågs, av 
flertalet respondenter, vara en bra metod för att båda tydliggöra vad man kan arbeta med inom bran-
schen samt synliggöra kvinnor i branschen. Detta skulle då, enligt respondenterna, kunna bidra till 
att fler kvinnor söker sig till branschen samt öka viljan att stanna kvar.  

Av studien framgick att kvinnliga förebilder kunde fungera som ett sätt att marknadsföra branschen 
och dess möjligheter för kvinnor, det kunde också ses som ett sätt att attrahera fler kvinnor. Detta 
ligger i linje med Singh, Vinnicombe & Kim (2006), som lyfter fram att kvinnor ofta inspireras och 
vägleds av kvinnliga förebilder. Vår tolkning är att om organisationer inom branschen kan locka till 
sig fler kvinnor i både högre och lägre positioner så kan detta få en snöbollseffekt där fler och fler 
kvinnor lockas till branschen och viljan att göra karriär ökar.  

”Men marknadsför man att det finns tjejer som lyckats med vad de gör så kanske det finns fler som 
hakar på och känner att det är spännande” - Respondent 4  

Det framkom i studien att organisationen arbetar aktivt med att attrahera kvinnor samt att få dem att 
vilja stanna kvar, men respondenterna hade svårt att specificera på vilket sätt organisationen arbeta-
de med detta. Ett sätt att uppnå detta var satta mål kring könsfördelningen men några respondenter 
uppgav att målen ibland kunde vara 25% kvinnor när målet egentligen borde vara 50%. En av re-
spondenterna lyfte en intressant tanke att nätverk är något som kan hämma karriärutvecklingen för 
kvinnor. Då branschen är mansdominerad så uppgav respondenten att det är mycket möjligt att män 
känner andra män som arbetar inom branschen och redan där kan ha en väg in. Respondenten upp-
gav att själv sakna kvinnliga bekanta som arbetar inom branschen vilket resulterar i ett mindre kon-
taktnät. Vår tolkning är att kvinnor kan vara missgynnade redan från början i sin brist på relevanta 
nätverk inom branschen, som ligger i linje med det Powell & JC Sang (2015), i sin studie, kom fram 
till att organisationer ofta återskapar den befintliga samhällsstrukturen. Enligt vår tolkning skapar 
detta ett missgynnande för kvinnor då dem saknar relevanta kontaktnät som en genväg in i bran-
schen. Genom att få in fler kvinnor i organisationens alla delar så kan förhoppningsvis kvinnliga 
förebilder skapas i större utsträckning, vilket också kan resultera i ett fler kvinnor söker sig till 
branschen som skulle kunna leda till större kontaktnät för kvinnor i stort. Detta tillsammans med 
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resultatet kring kvinnliga förebilder kan också vara en förklaring till varför kvinnor ofta i större 
grad besitter roller inom exempelvis personalfrågor, vilket ligger i linje med vad Fienden med kol-
legor (2001) beskriver gällande kvinnors överrepresentation inom exempelvis HR. De områden 
inom organisationen där kvinnor inte är underrepresenterade innehar troligtvis fler kvinnliga före-
bilder och kan således locka till sig fler kvinnor genom nuvarande förebilder, som sedan kan resul-
tera i större kontaktnät för kvinnor i branschen inom just de här områdena.  

5.3 Kompetensutveckling  

Genom vår undersökning har det visat sig att respondenterna i stort är överens om att kvinnor och 
mäns möjligheter till kompetensutveckling är ungefär lika, de har i alla fall inga egna exempel där 
det skulle skilja sig åt. Samtidigt beskrivs en arbetsmiljö som främjar både samarbete och utbyte av 
erfarenheter samt kunskaper, majoriteten av respondenterna menar på att det i princip alltid finns en 
kollega eller närstående chef att vända sig till i det fall man behöver hjälp med något.  

När vi gör en tolkning kring vad våra respondenter tycker om hjälpen och utbytet av erfarenheter på 
arbetsplatsen kan man se att de anser dem vara goda. Vi kan anta att organisationen har lyckats med 
de viktigaste bitarna för att sammanföra organisationens och individens mål genom att skapa delak-
tighet och utbyte. Detta ligger i linje med vad Kock (2010) skriver kring att det finns solklara fakto-
rer som påverkar olika utbildningsprogram eller liknande att skapa förutsättningar där organisatio-
nens mål i stort eftersträvas, samtidigt som såväl individuella mål kan uppnås. Han menar att sam-
manhang och delaktighet skapar en meningsfullhet gentemot organisationen vilket ofta innebär en 
ökad effektivitet, även öppenhet och förtroende är två viktiga komponenter till att främja ett utveck-
lingsarbete. På grund av detta blir arbetsmiljön god då man får den hjälp och stöttning som behövs 
för att göra ett bra arbete samt skapar god trivsel inom organisationen. Faktorn att det är ett bra ar-
betsklimat kan innebära större möjligheter till att behålla befintlig personal. Nilsson (1996) beskri-
ver att utbildningar generellt har för avsikt att hjälpa individen till att effektivt utföra de uppgifter 
som erhålls, men ger oftare en effekt på individnivå istället för organisationsnivå. Sett från ett eko-
nomiskt perspektiv bör även utbildningssatsningar som berör kompetensutveckling kunna samman-
fogas i verksamheten, där de ska öka effektivitet eller produktivitet.  

“Man försöker hjälpa varandra och har bra utbyte av erfarenheter, man hittar stöd med mycket er-
farna kollegor som alltid går att vända sig till och få den hjälp man behöver” - Respondent 3 

Respondenterna i vår studie uppger att möjligheterna för kompetensutveckling generellt är lika mel-
lan könen, det ska dock understrykas att det nämns några faktorer som kan påverka utvecklingen. 
De menar att kvinnors syn på sig själva samt självkänsla kan påverka hur villiga de är att ta för sig 
och främja kompetensutveckling, även normer om könsroller i det privata kan vara ett problem. 
Som en respondent nämner kan det privata, i detta fall förhållandet man lever i, påverka i vilken 
riktning kompetensen har möjlighet att röra sig i.  

Att respondenterna i vår undersökning nämner just att det ofta är de själva som står i vägen för sin 
kompetensutveckling eller chans att göra karriär blir väldigt intressant med utgång i våra teorier. Vi 
kan göra en tolkning kring de bestämda könsrollerna som finns i samhället, där det i större utsträck-
ning är kvinnan som ska sköta hemmet och hålla det flytande, just denna föreställning kan komma 
att stå i vägen för en ökad kompetensutveckling. 
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“Sen är det ju lite så som har att göra med roller i hemmet som t.ex. ska man vara platschef så kan 
det vara svårt att hämta eller lämna på dagis vilket kanske oftare är kvinnans jobb men det ska ju 
egentligen inte spela någon roll. Men då handlar det ju om jämställdhet i förhållanden också, så då 
blir det mer det privata” - Respondent 5 

Precis som Hirdman (1988) påpekar att är det våra urgamla föreställningar om våra biologiska före-
ställningar där män är överordnade kvinnor samt är upphovet till förtrycket mot kvinnor i allmän-
het. De mönster som detta genussystem har skapat blir en ordningsstruktur och logik där könen blir 
särbehandlade vilket innebär att kvinnan kanske inte alltid har samma möjligheter. 

“Hindret skulle snarare vara individerna själva. Jag har träffat fler tjejer som tror att dom inte kla-
rat av sina arbetsuppgifter tillräckligt bra än vad jag träffat killar som tror det.” - Respondent 4 

Respondenterna beskriver ett öppet klimat till kompetensutveckling där man får mycket stöttning 
kring utbildningar och kurser, här skiljer sig dock uppfattningarna åt och något som ungefär hälften 
av respondenterna nämner är att de själva får ta direkt ansvara för sin egen kompetensutveckling 
samtidigt som den andra hälften menar på att organisationen erbjuder dem utbildning för att kunna 
utvecklas. De flesta respondenter är rörande överens om att organisationen i sig inte står i vägen för 
någons individuella kompetensutveckling utan vill man utvecklas så finns möjligheten till att bli 
erbjuden eller skapa förutsättningar för detta. Ett problem som några av de intervjuade nämner är 
dock att tiden eller arbetsbelastningen skulle vara ett hinder eftersom det helt enkelt inte hinner med 
att gå utbildningar eller kurser.  

Det som skulle kunna tolkas som motsägelsefullt i våra svar är just att respondenterna påpekar ar-
betsbelastningen och tiden som faktorer som skulle kunna påverka en tillfredsställande kompetens-
utveckling, men samtidigt menar att organisationen inte på något sätt förhindrar den. Vi tolkar detta 
som att organisationen ställer sig positiv till utbildningar eller kurser så ställs redan höga krav på 
individen som kan göra det svårt att skapa utrymme för dem inom ramen av arbetet. Detta går i linje 
med det Ellström (1992) beskriver som ett humanistiskt perspektiv på kompetensutveckling där 
samspelet mellan organisation och individ är extremt viktigt och en ömsesidig anpassning mellan de 
båda blir essentiellt för att uppnå långsiktigt positiva effekter. Det beskrivs hur organisationen sna-
rare ska anpassa sina inre förmågor istället för de yttre svängningarna, detta innebär fokus på med-
lemmarna och det bör skapas en integration mellan olika delsystem för att främja organisationskul-
turen. Kock (2010) förklarar hur ett arbete med kompetensutveckling skulle kunna främja såväl or-
ganisation som individ, det finns forskning som visar att organisationer som i stor utsträckning ar-
betar med kompetensutveckling i allt större utsträckning är benägna att behålla sin personal. 

“Tiden. Vill man lära sig mycket så vet man ju inte riktigt om man kommer hinna det innan man dör. 
Den är ju konstant och går inte att påverka, man vill ju kunna så mycket som möjligt så snabbt som 
möjligt och därför måste man själv försöka lära sig och ta till sig av saker som man gör. Men tiden 
blir en begränsande faktor” - Respondent 4 
Vi kan bara se detta som att organisationen arbetar efter att anpassa och försöker skapa ett samspel 
till individerna som arbetar inom den, genom arbetsuppgifter som är till belåtenhet för medarbetar-
na. Som Ellström (1996) förklarar kan ett alltför invecklat arbete kan skapa en försämrad prestation 
genom oro och stress, därför skapar en hög känsla av kontroll kopplat till en lagom svår arbetsupp-
gift goda möjligheter till kompetensutveckling. En annan viktig aspekt blir dock att skapa utmaning 
för individen, uppgiften bör inte vara för enkel utan ska betraktas som utmanande. 
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Något som också tyder på att organisationen och individen arbetar för en bredare kompetensutveck-
ling är som de flesta respondenter nämner i undersökningen just att man gör en ettårsplan genom 
medarbetarsamtal en gång per år samt uppföljning tre gånger om året där man ser hur processen har 
utvecklats och var man står i nuläget. Detta beskrivs som något väldigt positivt där individerna i 
väldigt stor utsträckning får vara med och påverka sin utveckling samtidigt som det finns utrymme 
att organisationen också kan hjälpa till att påverka. 

“Jag får stöttning för att utvecklas åt något håll som jag har naturligt intresse utav, så det är bra. 
Men det är samma sak igen jag måste säga ifrån vad jag vill. Det är ingen som säger “nu vill hon 
göra det”, nä det får jag fixa själv” - Respondent 2 

Tolkningen vi kan göra kring detta är att organisationen genom att lägga upp en tydlig ettårsplan 
med individen samt ha regelbundna uppföljningar skapar utrymme för en miljö som gynnar kompe-
tensutveckling. Man ökar chanserna för ett bra samarbete där individens förtroende och tillit ökar 
gentemot organisationen vilket i sin tur innebär att de lättare kan arbeta efter samma mål. Detta går i 
linje med vad Kock (2010) beskriver som viktigt för att lyckas främja ett förhållande inom organi-
sationen där individen samarbetar för att nå organisationens mål, detta blir önskvärt för att kunna 
skapa utvecklingsarbete som gagnar såväl individ som organisation.  
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5.4 Diskussion 

Syftet med studien var att bekräfta eller falsifiera utifall det förekommer någon form av särbehand-
ling gentemot kvinnor i en organisation i byggbranschen och vilka konsekvenser det isåfall kan få 
gällande kvinnors kompetensutveckling. Efter allt som uppdagats i media gällande #metoo, där 
byggbranschen med flera, pekats ut som en bransch med mycket problem gällande bland annat dis-
kriminering och sexism, så var det ett något oväntat resultat vi fick fram. Samtliga deltagare i vår 
studie trivs otroligt bra inom branschen och någon respondent beskrev sitt arbete som världens bäs-
ta jobb. Visserligen kan man trivas bra på jobbet under rätt förutsättningar även om diskriminering 
och sexism existerar men resultatet pekade på att den kränkande särbehandling som fanns inom or-
ganisationen var minimal. Förförståelsen vi gick in med inför studien var av sådan natur där vi an-
tog att det skulle ha förekommit kränkande särbehandling av något slag på grund av de som presen-
teras i media. 
  
Det intressanta blir även varför resultatet i vår undersökning skiljer sig jämfört med Svenska Bygg-
nadsarbetarförbundet & Byggchefernas studie (2015) där man visar statistiskt underlag som pekar 
på att det finns en skillnad mellan kvinnor och män inom byggbranschen och merparten anser sig ha 
blivit särbehandlad eller kränkt på något sätt. Metoden kan ha varit en orsak till att vi fått detta re-
sultat. Det är möjligt att respondenterna hade svarat annorlunda ifall de fick mer betänketid än vad 
som vanligtvis ges vid ett intervjutillfälle. Det kanske också hade varit enklare för respondenterna 
att besvara en enkät istället för att deltaga i en intervju.  
  
Vi blev förvånade över att alla respondenter uppgav att dem inte upplever någon kränkande särbe-
handling. Visserligen vittnades det om att några av dem blivit utsatta för kränkande särbehandling 
tidigare i sin karriär men att det inte skett på senare tid. Visserligen beskrevs händelser som skulle 
kunna tolkas som kränkande särbehandling men trots detta var upplevelsen, bland våra responden-
ter, att det inte förekommer någon form kränkande särbehandling. Det är möjligt att respondenterna 
i vår studie är förskonade mot denna typen av diskriminering då de helt eller delvis arbetar på kon-
tor och inte enbart är ute på byggarbetsplatser där jargongen beskrivs som hårdare. Det kan också 
vara så att de åtgärder som organisationen vidtagit, i form av jämställdhetsseminarium och works-
hops, faktiskt givit så pass stor effekt att kvinnorna i vår studie inte längre upplever någon diskri-
minering eller sexism. Urvalet i vår studie är så pass liten samt att studien är av kvalitativ art, så kan 
vi inte generalisera kring detta. 
Vi kan däremot tolka resultatet som att det fortfarande existerar problem inom branschen eftersom 
det visar sig bland annat i att några av respondenterna fått utstå fördomar kring vilka befattningar de 
har inom organisationen. Detta bekräftar gamla fördomar kring vad kvinnor inom byggbranschen 
hade för befattningar förr samt att förväntningar på att det är kvinnor som bland annat ska ta ansvar 
för renhållning av fikarum gör att gamla förlegade sociala könsnormer lever vidare. 
  
Syftet med studien var även undersöka hur kvinnor upplevde den vertikala segregationen och hur 
denna kunde påverka deras karriärutveckling. Alla respondenter i vår studie ansåg att kvinnor hade 
samma möjligheter till karriärutveckling som män, det ansågs till och med att kvinnor i vissa fall 
kunde ha bättre förutsättningar då branschen skriker efter kvinnor. Vi anser att det är viktigt att no-
tera att respondenterna i vår studie är kvinnor som både lyckats slå sig in i branschen samt stannat 
kvar och i vissa fall även avancerat. Hade vi haft någon respondent som upplevt svårigheter kring 
att avancera alternativt slutat inom branschen så hade vi troligtvis fått fram ett annat resultat. 
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Majoriteten ansåg att organisationen saknar kvinnliga förebilder, vår tolkning är att detta inte enbart 
rör sig om högre positioner inom organisationen. Det kan röra sig om att synliggöra kvinnor som 
arbetar ute på byggarbetsplatser samt på högre positioner. Vi tror att organisationen skulle kunna 
synliggöra dessa både internt, genom att lyfta fram duktiga kvinnliga förebilder, men även genom 
marknadsföring externt. Vilket skulle kunna locka fler kvinnor till branschen och motivera andra 
kvinnor till att ta mer plats. Visserligen kan man inte själv välja att bli en förebild utan blir det utan 
egen vetskap. Det är även möjligt att respondenterna i vår undersökning faktiskt är förebilder åt nå-
gon annan och på så sätt kan motivera andra kvinnor att söka sig till branschen alternativt arbeta för 
att avancera inom organisationen. Vi anser också att organisationen och branschen i stort borde sätta 
betydligt högre mål gällande jämställd könsfördelning. I studien framgick att vissa respondenter sett 
mål gällande jämn könsfördelning som låg på 25% kvinnor, här menar vi att organisationen och 
branschen i stort borde sätta mål på 50% samt vara tydliga med detta. Vi tror att om fler hade vet-
skap om viljan att uppnå jämställdhet så hade arbetet mot att frångå ojämn könsfördelning underlät-
tats. Vi vill också poängtera att vi diskuterar utifrån respondenternas uppfattning kring målen, vilket 
vi anser är det väsentliga. 
  
Studien visade att det fanns en saknad av fler kvinnliga medarbetare samt fler kvinnliga chefer, flera 
respondenter vittnar om att det tillkommit fler kvinnliga chefer på senare tid men att det fortfarande 
behövde bli mer jämställt. Det framgick inte att den vertikala segregationen påverkade deras möj-
ligheter till karriärutveckling utan alla upplevde sig ha goda möjligheter till karriärutveckling och 
upplevde att de uppmuntrades till utveckling och avancemang inom organisationen när det var möj-
ligt. Här vill vi ännu en gång poängtera att respondenterna i vår studie har lyckats inom branschen 
och att resultatet hade kunnat vara annorlunda om vi haft deltagande respondenter som slutat arbeta 
i branschen. Vi anser därför att detta inte är generaliserbart för branschen i stort utan bara organisa-
tionen i sig som antagligen har lyckats med att uppnå ett bra arbetsklimat. Vi tolkar att organisatio-
nen lyckats i sitt arbete att erbjuda en arbetsmiljö där kvinnor och män uppmuntras att vara sig själ-
va och utveckla både sin kompetens och karriär. Studiens resultat skulle kunna vara generaliserbar 
för organisationen men inte för branschen för hela byggbranschen. Respondenterna i vår undersök-
ning har befunnit sig i olika delar av organisationen vilket stärker sannolikheten att det kan se lika-
dant ut i andra delar av organisationen. 
  
En av frågeställningarna vi ville besvara med vår studie var hur kvinnor upplever sina möjligheter 
till kompetensutveckling inom organisationen. Här uttryckte respondenterna en positiv syn där or-
ganisationen erbjöd goda möjligheter till kompetensutveckling genom utbildningar och genom 
samarbete med chefer och kollegor. Möjligheterna till kompetensutveckling beskrivs som lika goda 
för både män och kvinnor, däremot berättar respondenterna om att det är dem själva som kan stå i 
vägen för sin egen kompetensutveckling. Det kan röra sig om privatlivet, inte tillräckligt med tid i 
det dagliga arbetet eller deras egna försiktighet som kan stå i vägen. Såklart kan privatlivet, och då 
framförallt familjelivet, hindra medarbetare att bege sig iväg på längre utbildningar. Kanske kan 
brist på tid i arbetet skapa motvillighet att lägga dyrbar tid på extra utbildningar och visst kan ens 
egna försiktighet och ovilja att själv säga ifrån om att vidare kompetensutveckling önskas. Det vi 
anser är att organisationen behöver hålla detta i åtanke och erbjuda tillräckligt stöd för att främja 
motivationen till kompetensutveckling, kanske kan detta också bidra till förbättrade karriärutveck-
lingsmöjligheter för kvinnor inom organisationen. I vår studie uppger hälften av respondenterna att 
de själva får ta ansvar för sin egna kompetensutveckling. Vi gör tolkningen att det är just dessa per-
soner som skulle må bra av den extra stöttningen vi nämner ovan. Det finns inget som tyder på att 
det skulle vara någon skillnad mellan män och kvinnor gällande förutsättningar till kompetensut-
veckling. Organisationen erbjuder planering och uppföljning gällande kompetensutveckling och alla 
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respondenter uppger att det finns goda förutsättningar. Detta betraktar vi som att organisationen 
skapar en god arbetsmiljö som ökar chanserna till att individer stannar längre inom organisationen. 
  
Utifrån studiens valda teorier och tidigare forskning jämfört med studiens resultat så skulle man 
kunna göra tolkningen att det skett en stor förändring inom byggbranschen. En del av de valda teo-
rierna och tidigare forskningen tyder på en kultur som missgynnat kvinnor och utsatt dem för krän-
kande särbehandling. De kvinnor som arbetat inom branschen har befunnit sig i ”männens domän” 
och har fått stå ut med kränkande särbehandling, fördomar och barriärer som hindrat dem att både 
ansluta sig till branschen och att införskaffa sig en tillfredsställande karriärutveckling. 
Skulle vår studie vara kvinnors betyg för branschen i stort så skulle kvinnors arbetssituation idag 
vara närmre det motsatta. Kvinnorna i vår studie anser inte att det sker någon kränkande särbehand-
ling och de anser sig ha goda karriärutvecklingsmöjligheter, däremot vittnade några av kvinnorna 
att vissa fördomar angående kvinnors förväntade arbetsroller fortfarande bestå. Denna skillnad kan 
ha en möjlig förklaring i att kvinnorna i vår studie delar samma, eller liknande, värderingar som de 
män som söker sig till byggbranschen. Då vår studie inte varit av jämförande art med syfte att jäm-
föra hur byggbranschen utvecklats de senaste åren så kan vi inte dra några slutsatser kring huruvida 
en utveckling faktiskt skett. Emellertid gör vi tolkningen att byggbranschen utvecklats mot att bli 
mer jämställd men fortfarande har en lång bit kvar att utvecklas. 

Urvalet av respondenter skedde i samråd med organisationens personalavdelning. Detta kan ha lett 
till positiva som såväl negativa effekter, för respondenternas del kan det vara positivt i den bemär-
kelsen att organisationen framstår som genuint intresserade av vad respondenterna har att berätta. 
Negativt för respondenterna kan vara en känsla av att bevakas av organisationen och således anpas-
sar sina svar därefter. Då organisationen tog första kontakten med våra respondenter kan, trots att vi 
försäkrade total anonymitet, den på något plan bli lidande då organisationen vet vilka individer stu-
dien utfördes med hjälp av. För vår del som utfört undersökningen kan det ha inneburit responden-
ter som varit väl införstådda kring ämnet, vi kan dock inte blunda för möjligheten att vi tilldelats 
respondenter som är positivt inställda till frågor kopplade till kränkande särbehandling och jäm-
ställdhet. Vår uppfattning är däremot att respondenterna i vår studie har bidragit till ett bra urval och 
att de svar vi fått har varit ärliga och bidragit till en väl genomförd studie. 
  
Det är värt att poängtera att resultatet hade kunnat se annorlunda ut ifall urvalet varit annorlunda. 
Hade respondenterna exempelvis bestått av kvinnor som slutat inom byggbranschen skulle detta 
kunnat innebära fler händelser som kan tolkas som kränkande särbehandling framkommit under in-
tervjuerna. Antagligen hade detta kunnat ge en annan bild utav ett problem som för allmänheten är 
välkänt, men inte framkom under studien som här utförts. Nämligen att byggbranschen präglas av 
en machokultur samt hård jargong där kvinnor i allmänhet kan ha svårt att passa in eller känna sig 
välkomna. Troligtvis hade en undersökning där respondenterna varit kvinnor som valt att lämna 
byggbranschen gett en annan bild, kanske till och med kunnat understryka den förutfattade mening-
en som ovan nämndes. 

Det är också viktigt att ha i åtanke att ett annat resultat hade kunnat nås i det fall författarna till den-
na studie själva hade fått välja ut respondenter i organisationen utan dess inblandning. Detta hade 
kunnat bidra till att respondenterna under intervjuerna inte alls behövt känna sig övervakade av or-
ganisationen, vilket ingen av deltagarna beskriver men skulle kunna vara en orsak till det otroligt 
positiva utfall studien fått. Genom att själva få välja ut respondenter kan det endast spekuleras kring 
om en annan eller vad som skulle kunna ses som en mer verklighetstrogen bild av arbetsklimatet ha 
beskrivits.  

�27



Våra respondenter arbetar alla i väldigt hög grad gentemot manliga kollegor och blir därför alla på-
verkade i olika utsträckning av det hårda klimat gemene man anser finnas inom byggbranschen. 
Genom denna undersökningen blir dock den allmänna bilden av byggbranschen kanske falsifierad 
och visar på en mognad där även kvinnor får större utrymme i branschen. I det fall deltagarna istäl-
let bestått av endast kvinnliga hantverkare som varit ensamma kvinnor på sin respektive arbetsplats 
hade kanske resultatet blivit annorlunda. Då hade möjligtvis undersökningen beskrivit en arbets-
plats som tidigare nämnt gemene man anser bestå av en hård jargong istället för det positiva arbets-
klimat som visat sig i denna studie, detta blir inget som slutsatser kan dras kring utan endast speku-
leras angående. 

5.5 Slutsats 

Syftet med studien var att bekräfta eller falsifiera om det förekommer någon form av särbehandling 
gentemot kvinnor inom byggbranschen och vilka konsekvenser det isåfall kan för kvinnors möjlig-
het till kompetensutveckling. Vi tycker syftet besvarats i form av att kvinnorna i vår undersökning 
själva anser att det inte förekommer någon kränkande särbehandling men ändå under intervjuernas 
gång påtalar händelser som ryms inom begreppet. Därför tolkar vi det som att även om kvinnorna 
själva inte anser att kränkande särbehandling äger rum så existerar den trots att dem själva inte rea-
gerar eller noterar den. Vi har i vår studie inte sett någon koppling mellan kränkande särbehandling 
och möjligheter till kompetensutveckling.  

Frågan om kvinnornas upplevelser kring hur den vertikala segregationen påverkar deras karriärut-
veckling anser vi också vara besvarad. Även om kvinnorna i vår undersökning ej anser att den ver-
tikala segregationen påverkar deras karriärmöjligheter så anser alla att det behövs fler kvinnliga fö-
rebilder inom alla positioner i organisationen.  

Vår studie undersökte även på vilket sätt kvinnor behövde anpassa sig för att passa in i byggbran-
schen. Slutsatsen vi drar är att kvinnorna i vår studie inte upplevt att dem behövt anpassa sig utan 
tillåts vara sig själva. Den enda anpassning som nämnts är den anpassning som sker när dem träffar 
någon ny person dem inte känner, vilket inte ansågs vara något utöver vanligt bemötande.  

Möjligheterna till kompetensutveckling inom organisationen ansågs vara mycket goda och organi-
sationen uppmuntrade sina medarbetare, oavsett kön, att söka kompetensutveckling. Vi drar dock 
slutsatsen att organisationen skulle behöva utveckla ledarskapet för att på ett bättre sätt kunna moti-
vera och vägleda personer som inte själva uttrycker önskan om kompetensutveckling.  

Slutligen vill vi återigen poängtera att på grund av det låga urvalet och studiens kvalitativa art så 
kan vi inte generalisera studiens resultat.  
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5.6 Uppsatsens bidrag till arbetsvetenskapen 

Syftet med vår uppsats var att bekräfta eller falsifiera utifall det förekom någon form av särbehand-
ling gentemot kvinnor i en organisation i byggbranschen och vilka konsekvenser det isåfall kunde 
få gällande kvinnors kompetensutveckling. Även om respondenterna uppgav att de inte upplevde 
någon kränkande särbehandling och att vi inte fann någon koppling mellan kränkande särbehand-
ling och kompetensutveckling så fann vi andra bidrag till arbetsvetenskapen. Vi anser att kvinnliga 
förebilder är ett sätt att attrahera, motivera och behålla kvinnor i en mansdominerad bransch som ett 
möjligt bidrag och något fler organisationer inom byggbranschen borde arbete med. 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det finns många ämnen och infallsvinklar som skulle behöva vidare forskning. Dels be-
hövs ytterligare forskning kring kränkande särbehandling och hur denna kan visa sig i dagsläget. 
Varför upplevs ingen kränkande särbehandling när det ändå vittnas om händelser som kan klassas 
som kränkande särbehandling? I framtida forskning kan det vara en god idé att intervjua både kvin-
nor och män för att kunna göra jämförelser kring de upplevelser som framkommer samt att ytterli-
gare bredda urvalet för att få fram erfarenheter och upplevelser från organisationens olika delar.  

Ytterligare forskning kring kvinnliga förebilder i mansdominerade branscher skulle också kunna 
vara ett möjligt forskningsområde. En djupare och mer utförlig forskning inom detta området skulle 
kunna ge mer kunskap kring varför mansdominerade branscher har svårt att uppnå en jämn köns-
fördelning.  

Vidare har det, i vår studie, framkommit att jargongen kan skilja sig mellan kontor och ute på ar-
betsplatser. En jämförelse mellan dessa arbetsplatser där man även undersöker män och kvinnors 
upplevelser kring frågan skulle kunna ge en tydligare bild av kvinnors nuvarande upplevelser kring 
kränkande särbehandling och jämställdhet inom byggbranschen. Därför anser vi att vidare forskning 
kring detta ämne kan vara en intressant inriktning. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

1.1 Hur gammal är du?
1.2 Vad har du för utbildning?
1.3 Vad är din yrkestitel?
1.4 Hur länge har du arbetat inom organisationen?
1.5 Hur länge har du arbetat inom byggbranschen?
1.6 Hur skulle du beskriva byggbranschen till en ung kvinna som vill söka sig till byggbranschen? 

Ledarskapet och organisationen

2.1 Hur skulle du beskriva din arbetssituation inom organisationen?
2.2 Hur har du uppfattat organisationens åtgärder för att uppnå ett jämställt arbetsklimat?
2.3 Hur ser könsfördelningen ut på din avdelning och vad tror du det beror på?
2.4 På vilket sätt ser du att organisationen försöker förebygga ev. kränkande särbehandling?

Frågor kring särbehandling och kompetensutveckling

3.1 Hur skulle du beskriva behandlingen av män och kvinnor på din arbetsplats?
3.2 Har du behövt anpassa dig för att passa in i din yrkesroll och isåfall på vilket sätt?
3.3 Vilka hinder och möjligheter tror du att det finns idag för kvinnor i byggbranschen? 
3.4 Hur upplever du samvaron och bemötandet på arbetsplatsen?
3.5 Vad tror du behövs för att få branschen mer attraktiv för kvinnor? 
3.6 Hur ser dina upplevelser ut kring kränkande särbehandling på arbetsplatsen?

3.7 Hur skulle du beskriva att möjligheterna för karriärutveckling för kvinnor är inom branschen?
3.8 Hur skulle du beskriva kvinnor och mäns lika möjligheter inom branschen?
3.9 Hur upplever du organisationens arbete för din egna kompetensutveckling? 
3.10 Finns det något som hindrar eller begränsar din kompetensutveckling?
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